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1.- 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 e como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. Aínda que sempre
houbo unha gran dificultade para a súa comprensión, motivada, quizá, polo vocabulario técnico propio, a simboloxía empregada e
o seu nivel de abstracción.
O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques: bloque I: “Procesos, métodos e actitudes en
Matemáticas”; bloque II: “Números e álxebra”; bloque III: “Xeometría”; bloque IV: “Funcións”; Bloque V “Estatística e
Probabilidade”; todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe
transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de
contidos ou doutra índole.
A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario
que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas
etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque I que evoluciona dende a resolución de problemas en 1º de ESO
ata as demostracións formais do 2º de bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia.
Á hora de seleccionar os contidos a desenvolver, a distribución horaria, o plan lector,… consultamos o Decreto 86/2015,
do 25 de xuño polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia,
dentro do marco lexislativo da LOMCE..
A data de hoxe a introdución da nova Lei Educativa LOMLOE só se reflicte nos criterios de promoción e titulación que
máis adiante serán publicados pola Consellería de Educación. Chegado ese momento serán recollidos nesta programación a
través dun anexo.
O centro donde se vai desenvolver esta programación está en Viós, concello de Abegondo. Este concello pertence ao
comarca das Mariñas, limitando cos concellos de Betanzos, Cambre, Bergondo, Carral, Oza-Cesuras, Mesía e Orde, e está
situado entre os ríos Barcés e Mero. Aínda que ten unha amplia extensión, sobre 83,5km cadrados, non ten unha gran poboación
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5.533 (ano 2016), a cal se distribúe nas dazanove parroquías que compoñen o concello e que son:Abegondo, Cabanas, Cerneda,
Cos, Crendes, Cullergondo, Figueiroa, Folgoso, Leiro, Limiñón, Mabegondo, Meangos, Montouto,Orto, Presedo, Sanrandós,
Vilacoba, Viós e Vizoño.
Apenas hai concentracións importantes. Os principais servizos atópanse en San Marcos: Casa do Concello, Centro de
Saúde, oficina de correos, oficinas bancarias,...
A economía do concello é principalmente agropecuaria, cunha elevada porcentaxe de poboación adicada ás actividades
primarias. A principal orientación das explotacións é a gandería, bovina e porcina, cun importante desenvolvemento cara o
mercado. O resto da poboación activa pertence a outros sectores, desprazándose a poboacións cercanas como Betanzos ou A
Coruña.
Este centro situado na parroquia de Viós xurde no ano 1991 para atender as necesidades educativas da zona como colexio
de EXB e é no ano 1996 cando se transforma en Instituto de Educación Secundaria. Na actualidade hai un total de 151 alumnos
e alumnas distribuidos en oito cursos, dous por cada nivel: de 1º ESO a 4º ESO. Trátase de alumnado do ámbito rural, aínda que
estea relativamente perto dunha cidade, como A Coruña, e a meirande parte continúan os seus estudos no concello de Betanzos.
1.1. - MEMBROS DO DEPARTAMENTO
Raquel Suárez Botana. Imparte 1º ESO B.
Mª Nieves Díaz Fernández. Imparte: 1º ESO A, 3º ESO A e B Académicas e 4º ESO B Aplicadas
Fernando Teijeiro Chantada. Imparte: 2º ESO A Bilingüe, 3º ESO B Aplicadas, 4º ESO A, 4º ESO B Académicas
Francisco Beltrán del Riego. Imparte: 2º ESO B
1.2. XEFE DE DEPARTAMENTO.
Fernando Teijeiro Chantada.
1.3.
MATERIAS QUE SE INCLÚEN NA PROGRAMACIÓN.
Matemáticas.
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2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE
As Matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola
Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en
formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias Matemáticas.
Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a
modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas,
outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da
situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as
ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a
análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un
hábito de pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de
problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional.
A incorporación do bloque I, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" dentro dos outros bloques será a principal
responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel
establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os
proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realid ade poñen en
xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica;
o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado ; os
pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso
e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a
comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida
en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de
apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao
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implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia
do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e
expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática.
Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, 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 en actividades ou proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que permitirá
fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades.
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. Os
novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o
alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior
complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a outros
contextos menos próximos á súa realidade inmediata.
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.
3.- OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así
como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido
crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os
métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio
artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras
culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento pe rsoal 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.
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 .
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4. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL
Para prever posibles situacións de alerta sanitaria na que o ensino pase a ser semipresencial ou non presencial, a
normativa do 30 de xullo de 2020 indica que se deben establecer mecanismos que afronten estas situacións.
En ambos casos, a avaliación final do curso levarase a cabo tendo en conta que porcentaxe do ensino poido ser realizado
en condicións de normalidade, así como se foi posible realizar probas escritas das establecidas na programación. Desta forma
ponderarase a calificación do realizado, entendendo que se lle debe dar maior peso ao realizado no centro no ensino
convencional. Desta forma evitamos desigualdades que poidan xurdir no ámbito doméstico do alumnado, coma maior ou menor
apoio familiar, condicións de fenda dixital, etc.
ENSINO SEMIPRESENCIAL
No caso de levarse a cabo o ensino semipresencial, haberá que distinguir se os alumnos non presentes no centro poden seguir en
vivo as clases vía telemática, ou se teñen que limitar a resolver dúbidas e facer tarefas a través da páxina web do centro, a
plataforma establecida pola Xunta e outros posibles medios que se establezan.
- No caso de poder seguir a clase dende a casa, o ritmo e modo de traballo será similar ao normal, sempre atendendo a
posibles dificultades ou dúbidas por parte dos non presentes por vía telemática. No seu caso adaptaranse os tempos á situación.
–
Se o alumnado non presente non pode seguir as clases dende casa, procederase do seguinte xeito: introduciranse na
clase para os alumnos que acudan os conceptos teóricos e exemplos básicos dos contidos a traballar, deixando para o
período que estean na casa a práctica e repetición de exercicios. Esta práctica será supervisada mediante a entrega
dos mesmos por correo electrónico, que será valorada dentro dos 2 puntos reservados a traballado e atitude, e a
resolución de dúbidas por vía telemática. Tamén poderase en ocasións pendurar as solucións e vídeos tutoriais na
páxina web do centro para favorecer a autoaprendizaxe do alumnado.
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ENSINO NON PRESENCIAL
Se as condicións sanitarias impiden o acceso ao ensino presencial, a metodoloxía de traballo e avaliación será similar á
desenvolvida durante o terceiro trimestre do curso 19/20. Pensamos que o realizado en dito período foi exitoso en todo o
centro, e particularmente na materia de Matemáticas. A ferramenta fundamental que se utilizará para a comunicación co
alumando e familias é a páxina web do centro. Igualmente ao curso anterior porase especial énfase en que todo o alumando teña
os medios para seguir o curso por vía telemática, e con especial seguimento ao alumnado con necesidades educativas especiais.
Desta forma levarase a cabo a entrega de traballos por parte do alumnado vía correo electrónico. Estes traballos serán
indicados semanalmente na páxina web do centro e temporalizados por sesións, formuladas sobre contidos mínimos da
programación, que deberán ser entregadas en data e hora establecidas, e cumprindo cos criterios de orde, pulcritude,
claridade na exposición, etc, establecidos na páxina web centro.
Xunto cos traballos serán facilitados ao alumanado materiais como ligazóns a tutoriais, exercicios solucionados que
permitan a autoaprendizaxe.
Así mesmo, se as condicións de conectividade do alumnado o permiten, procurarase a impartición de clases e resolución
de dúbidas mediante videoconferencia a través da plataforma proporcionada pola Consellería de Educación.
No caso da realización de probas escritas do trimestre ou de recuperación das avaliacións non superadas, poderá
establecerse ben vía telemática, ben de forma presencial se as autoridades sanitarias así o permiten.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Igual que figura na programación ordinaria, no caso de non obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria de xuño,
realizarán unha proba extraordinaria en setembro sobre os contidos mínimos da materia impartida durante o curso. Para poder
superar dita proba deberán obter unha puntuación mínima de 5. (incluídos os traballos de preparación entregados)
Para a preparación de dita proba o departamento a través dos seus membros proporcionará aos alumnos os materiais,
orientacións e recursos necesarios para preparar dita proba.
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Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

A entrega dos traballos preparatorios para a proba poderán ser puntuados cun máximo de 1 punto que se sumará á nota
de dita proba.
No caso de que a realización presencial de dita proba non fose posible, a puntuación dos traballos preparatorios pasará a
ser de 2 puntos, e os alumnos deberán realizar unhas actividades que se lles facilitarán en data e hora previstos. Para poder recuperar a materia deberán sumar entre traballos e dita actividade unha puntuación mínima de 5.
ALUMNOS CON MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR
Neste curso hai 1 alumno de 4º coa materia pendente de 3º Académicas. No caso de non haber posibilidade de realizar
as probas escritas de recuperación, os boletíns de repaso que se lle entregan para facilitar o repaso e recuperación da materia
pasarán a ser o instrumento de avaliación da mesma.
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5. -VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN,COMPETENCIAS
CLAVE PARA CADA CURSO
Haberá que ter en conta que o temporalizado verase influenciado polo desenvolvemento do protocolo COVID que se
aplicará no IES de VIÓS durante o presente curso, e que reduce o tempo de clase efectiva. Para compensar traballaranse os
contidos esenciais para acadar as competencias imprescindibles en cada nivel. Ademais tendo en conta que no curso anterior
debido ao protocolo Covid, o horario especial, o comezo tardío de curso e as aprendizaxes básicas non acadadas no curso 19/20,
quedaron sen traballar partes da materia, e que no presente curso a avaliación extraordinaria de setembro trasládase a xuño,
reducindo o número de sesións lectivas, queda máis xustificada todavía a decisión de traballar con contidos mínimos.
Ademais, ao igual que no curso anterior, eliminaranse algúns contidos considerados non esenciais, que serán os seguintes:
–

–
–

En 1º ESO eliminanse todos os contidos sobre Rectas e Ángulos (Unidade 11) e a parte relativa á clasificación das
figuras Xeométricas no plano (Unidade 12), pois se consideran suficientemente traballadas na materia de Educación
Plástica.
As unidades do Sistema Métrico Decimal e de Estatística serán desenvolvidas e avaliadas mediante a realización dun
traballo por parte dos alumnos e alumnas.
En 2º ESO a unidade de Estatística será desenvolvida e avaliada mediante a realización dun traballo por parte dos
alumnos e alumnas.
En 3º ESO Académicas e Aplicadas elimínanse a Notación Científica e os Erros dentro do bloque de Números por
considerarse traballada na materia de Física. Elimínanse tamén as unidades de Secuencias Numéricas e Transformacións
Xeométricas.
A unidade de Estatística será desenvolvida e avaliada mediante a realización dun traballo por parte dos alumnos e
alumnas.
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–

En 4º ESO Académicas elimínase a Notación Científica e os Erros dentro do bloque de Números por considerarse
traballada na materia de Física.
A unidade de Estatística será desenvolvida e avaliada mediante a realización dun traballo por parte dos alumnos e
alumnas.
En 4º ESO Aplicadas tratarase de simplificar ao máximo o bloque de Funcións, traballando so aquelas que se consideren
máis básicas e imprescindibles na súa foma básica.
A unidade de Estatística será desenvolvida e avaliada mediante a realización dun traballo por parte dos alumnos e
alumnas.
As datas previstas para cada unha das avaliacións son as seguintes:

–
–
–

1ª avaliación: 20 de decembro (60 sesións en 1º e 2º ESO, 48 en 3º e 4º ESO)
2ª avaliación: 21 de marzo (47 sesións en 1º e 2º ESO, 38 en 3º e 4º ESO)
3ª avaliación: 6 de xuño (48 sesións en 1º e 2º ESO, 38 en 3º e 4º ESO)
1º ESO
1ª AVALIACIÓN: Números Naturais, Enteiros e Decimais.
2ª AVALIACIÓN: Fraccións e Proporcionalidade.
3ª AVALIACIÓN: Xeometría, Estatística e Funcións.
2º ESO
1ª AVALIACIÓN: Números e Proporcionalidade.
2ª AVALIACIÓN: Álxebra e Áreas Planas.
3ª AVALIACIÓN: Semellanza, Áreas e Volumes, Funcións, Estatística e Probabilidade.
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3º ESO ACADÉMICAS
1ª AVALIACIÓN: Números e Linguaxe Alxébrica.
2ª AVALIACIÓN: Ecuacións, Sistemas de Ecuacións e Estatística.
3ª AVALIACIÓN: Xeometría, Funcións e Probabilidade.
3º ESO APLICADAS
1ª AVALIACIÓN: Álxebra.
2ª AVALIACIÓN: Xeometría, Funcións e Gráficas.
3ª AVALIACIÓN: Funcións Elementais, Números e Estatística.
4º ESO ACADÉMICAS
1ª AVALIACIÓN: Números e Álxebra.
2ª AVALIACIÓN: Funcións e Semellanza.
3ª AVALIACIÓN: Trigonometría, Xeometría Analítica, Estatística e Probabilidade.
4º ESO APLICADAS
1ª AVALIACIÓN: Números e Proporcionalidade, Expresións Alxébricas.
2ª AVALIACIÓN: Expresións Alxébricas, Ecuacións e Funcións.
3ª AVALIACIÓN: Xeometría, Estatística.
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5.1. CURSO 1º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques seguintes.

f
h

B1.1. Planificación e expresión B1.1.Expresar verbalmente e
verbal do proceso de
de forma razoada o proceso
resolución de problemas. seguido na resolución dun
problema.

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

e
f
h

B1.2. Estratexias e
procedementos postos en
práctica: uso da linguaxe
apropiada (gráfica, numérica,
alxébrica, etc.), reformulación
do problema, resolución de
subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por caso
particulares sinxelos, procura
de regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións utilizadas,
asignación de unidades aos

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

Comprende a
situación plantexada,
e responde ás
preguntas que se lle
formulan.

CMCCT

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

Analiza o enunciado e
entende que existe
máis dunha solución
ou que é única.

CMCCT

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

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

CCL
CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

resultados, comprobación e
interpretación das solucións
no contexto da situación,
procura doutras formas de
resolución, etc.
b
e
f
g
h

b
e
f

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

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave
Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental, axudándose
cun debuxo ou táboa,
contraexemplos,...

CMCCT
CAA

B1.2. Estratexias e
procedementos postos en
práctica: uso da linguaxe
apropiada (gráfica, numérica,
alxébrica, etc.), reformulación
do problema, resolución de
subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por casos
particulares sinxelos, procura
de regularidades e leis, etc.
B1.4. Formulación de
proxectos e investigacións
matemáticas escolares, en
contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos,
de xeito individual e en equipo.
Elaboración e presentación
dos informes
correspondentes.

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

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

CMCCT
CCEC

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

CMCCT

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

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

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

Resolve actividades
revisando a
resolución seguida.
Algunhas veces é
capaz de buscar

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

solución ou procurando outras
formas de resolución.

formas alternativas
de realizar a mesma
actividade.

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

Recoñece o método
de resolución
empregado en
actividades xa
resoltas.

CMCCT
CAA

É capaz de expresar
dun modo matemático
o proceso seguido na
resolución dun
problema.

CCL
CMCCT

b
f
h

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

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

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

a
b
c
d
e
f
g

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

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

MAB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade
susceptibles de conter
problemas de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións
entre un problema do mundo real
e o mundo matemático,

CMCCT
CSC

Identifica os
conceptos estudados
en problemas do seu

CMCCT
CSIEE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación
problemáticas da realidade.

b
e
f
g

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

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

a
b

B1.5. Práctica dos procesos de B1.8. Desenvolver e cultivar
matematización e
as actitudes persoais

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

identificando o problema ou os
problemas matemáticos que
subxacen nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.

entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución, pero
comete algúns erros.

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

Utiliza modelos
matemáticos
sinxelos.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT

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

Valora outras formas
de abordar o
problema realizadas
polos seus
compañeiros e
compañeiras.

CMCCT
CAA
CSC

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en

Resolve actividades
en grupo de forma

CMCCT
CSIEE
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Obxectivos
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

b
g

Contidos

Criterios de avaliación

modelización, en contextos da inherentes ao quefacer
realidade e en contextos
matemático.
matemáticos, de xeito
individual e en equipo.

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

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e
aceptación da crítica razoada).

colaborativa, tendo
en conta as opinións e
ideas dos demais.

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

Presenta unha actitude
de esforzo e amosa
interese na resolución
das actividades.

CMCCT

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

Sabe distinguir
actividades de tipo
problema das de
cálculo puro.

CMCCT

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

Entende os enunciados
das actividades, pero
abórdaas sen planificar
o seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas
para entender os
conceptos estudados
na unidade.

CMCCT
CAA
CCEC

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

É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros.

CMCCT
CSIEE
CSC

MAB1.9.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de
problemas, de investigación e de
matematización ou de
modelización, valorando as

CSC

CMCCT
CSIEE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e
utilidade.
b
g

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

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

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

Recoñece o
procedemento utilizado
en actividades
resoltas, aínda que lle
costa aplicalo en
actividades similares.

CMCCT
CAA

e
f
g

B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
- Recollida ordenada e
organización de datos
- Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
-Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico
-Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas
diversas.
-Elaboración de informes e

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

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

Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

CMCCT
CD

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

CMCCT

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

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

a
b
e
f
g

B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
-Recollida ordenada e
organización de datos.
-Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
-Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
-Deseño de simulacións e
elaboración de predicións

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

tecnolóxicos.

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

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

CMCCT

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

CMCCT

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

CD
CCL

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

CCL

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

CD
CAA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

recollendo a información das
actividades, analizando puntos
fortes e débiles do seu proceso
educativo e establecendo pautas
de mellora.
MAB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas para
compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2 . NÚMEROS E ÁLXEBRA

CD
CSC
CSIEE

111 SESIÓNS

UNIDADES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 e 10
b
e
f
g
h

B2.1. Números negativos:
significado e utilización en
contextos reais.
B2.2. Números enteiros:
representación, ordenación na
recta numérica e operacións.
Operacións con calculadora.
B2.3. Fraccións en ámbitos
cotiáns. Fraccións
equivalentes. Comparación de
fraccións. Representación,
ordenación e operacións.
B2.4. Números decimais:
representación, ordenación e
operacións.
B2.5. Relación entre fraccións
e decimais. Conversión e

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

MAB2.1.1. Identifica os tipos de 5 sesións
números (naturais, enteiros,
fraccionarios e decimais) e
utilízaos para representar,
ordenar e interpretar
axeitadamente a información
cuantitativa.

Clasifica un grupo de
números segundo o
menor conxunto de
números ao que
pertencen.

CMCCT

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

10 sesións

Realiza os cálculos
pedidos aplicando
correctamente a
xerarquía das
operacións.
Admítense pequenos
erros.

CMCCT

MAB2.1.3. Emprega

17 sesións

Entende e plantexa,

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

operacións.
B2.6. Potencias de números
enteiros e fraccionarios con
expoñente natural: operacións.
B2.7. Cadrados perfectos.
Raíces cadradas. Estimación e
obtención de raíces
aproximadas.
B2.8. Xerarquía das
operacións.
B2.9. Elaboración e utilización
de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo
aproximado e para o cálculo
con calculadora ou outros
medios tecnolóxicos.
e
f
g
h

B2.10. Divisibilidade dos
números naturais: criterios de
divisibilidade.
B2.11. Números primos e
compostos. Descomposición
dun número en factores.
Descomposición en factores
primos.
B2.12. Múltiplos e divisores
comúns a varios números.
Máximo común divisor e
mínimo común múltiplo de dous
ou máis números naturais.
B2.13. Potencias de números

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

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

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

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

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave
aínda que teña algún
erro, os problemas
cotiáns presentados.

4 sesións

CMCCT

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

Descompón en
factores primos
números naturais.
Admítese algún
pequeno erro.

CMCCT

MAB2.2.3. Identifica e calcula o 6 sesións

Entende e aplica a

CMCCT
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Obxectivos

Contidos
enteiros e fraccionarios con
expoñente natural: operacións.
B2.14. Potencias de base 10.
Utilización da notación
científica para representar
números grandes.
B2.8. Xerarquía das
operacións.
B2.9. Elaboración e utilización
de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo
aproximado e para o cálculo
con calculadora ou outros
medios tecnolóxicos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

máximo común divisor e o mínimo
común múltiplo de dous ou máis
números naturais mediante o
algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.
MAB2.2.4. Realiza cálculos nos
que interveñen potencias de
expoñente natural e aplica as
regras básicas das operacións
con potencias.

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave
problemas os
conceptos de máximo
común divisor e
mínimo común
múltiplo.

6 sesións

Realiza operacións
moi sinxelas con
potencias de
expoñente natural.

CMCCT

MAB2.2.5. Calcula e interpreta 1 sesión
adecuadamente o oposto e o
valor absoluto dun número
enteiro, comprendendo o seu
significado e contextualizándoo
en problemas da vida real.

CMCCT

MAB2.2.6. Realiza operacións de 1 sesión
redondeo e truncamento de
números decimais, coñecendo o
grao de aproximación, e aplícao a
casos concretos.

CMCCT

MAB2.2.7. Realiza operacións de 5 sesións
conversión entre números
decimais e fraccionarios, acha
fraccións equivalentes e
simplifica fraccións, para
aplicalo na resolución de
problemas.
MAB2.2.8. Utiliza a notación

------------

Simplifica fraccións
correctamente e
realiza o cambio de
fracción a decimal.

CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

científica, e valora o seu uso
para simplificar cálculos e
representar números moi
grandes.
e
f

B2.8. Xerarquía das
operacións.
B2.9. Elaboración e utilización
de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo
aproximado e para o cálculo
con calculadora ou outros
medios tecnolóxicos.

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

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

e
f

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

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

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

B2.5. Utilizar diferentes

MAB2.5.1. Identifica e

e

B2.15. Cálculos con

13 sesións

Realiza operacións
combinadas entre
números enteiros,
decimais e
fraccionarios
mediante algoritmos
de lapis e papel.

Ao mesmo tempo
que se
desenvolven os
outros
estándares

CMCCT

CMCCT

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

CMCCT

14 sesións

Resolve problemas

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

f
g
h

porcentaxes (mental, manual e
con calculadora). Aumentos e
diminucións porcentuais.
B2.16. Razón, proporción e
taxa. Taxa unitaria. Factores
de conversión. Magnitudes
directamente proporcionais.
Constante de
proporcionalidade.
B2.17. Resolución de
problemas nos que interveña a
proporcionalidade directa ou
variacións porcentuais.
Repartición directamente
proporcional.

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

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

sinxelos de
proporcionalidade
directa, porcentaxes
e reparticións
proporcionais.

e
f
g
h

B2.18. Iniciación á linguaxe
alxébrica.
B2.19. Tradución de
expresións da linguaxe cotiá,
que representen situacións
reais, á alxébrica, e viceversa.
B2.20. Significados e
propiedades dos números en
contextos diferentes ao do
cálculo: números triangulares,
cadrados, pentagonais, etc.
B2.21. A linguaxe alxébrica
para xeneralizar propiedades
e simbolizar relacións.
Obtención de fórmulas e
termos xerais baseada na

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

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

Realiza enunciados
que dependen de
variables mediante
expresións
alxébricas e realiza
operacións sinxelas
con elas.

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

CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

observación de pautas e
regularidades. Valor numérico
dunha expresión alxébrica.
f
h

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

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

MAB2.7.1. Comproba, dada unha 1 sesión
ecuación, se un número é
solución desta.

Entende o concepto
de ecuación e sabe
comprobar se un
número determinado
é solución dunha
ecuación dada.

CMCCT

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

Sabe formular
situacións sinxelas a
través de ecuacións e
resolvelas, aínda
cometendo algún erro.
Entende e é capaz de
explicar o proceso
seguido e interpretar o
resultado obtido.

CMCCT

MAB3.1.1. Recoñece e describe 1/2 sesión
as propiedades características
dos polígonos regulares (ángulos
interiores, ángulos centrais,
diagonais, apotema, simetrías,
etc.).

Recoñece as
propiedades
características dos
polígonos regulares.

CMCCT

MAB3.1.2. Define os elementos
característicos dos triángulos,

Clasifica os
triángulos atendendo

CMCCT

17 SESIÓNS

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
UNIDADES: 11, 12 e 13
f
h

B3.1. Elementos básicos da
xeometría do plano. Relacións
e propiedades de figuras no
plano: paralelismo e
perpendicularidade.
B3.2. Ángulos e as súas
relacións.
B3.3. Construcións

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

1/2 sesión

28

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

xeométricas sinxelas:
mediatriz e bisectriz.
Propiedades.
B3.4. Figuras planas
elementais: triángulo, cadrado
e figuras poligonais.
B3.5. Clasificación de
triángulos e cuadriláteros.
Propiedades e relacións.

e
f

B3.6. Medida e cálculo de
ángulos de figuras planas.
B3.7. Cálculo de áreas e
perímetros de figuras planas.
Cálculo de áreas por
descomposición en figuras
simples.
B3.8. Circunferencia, círculo,
arcos e sectores circulares.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

trazando estes e coñecendo a
propiedade común a cada un
deles, e clasifícaos atendendo
tanto aos seus lados como aos
seus ángulos.

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

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave
aos seus lados e
ángulos, aínda que
comete algún erro.

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

1/2 sesión

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

1/2 sesión

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

12 sesións

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da 2 sesións
circunferencia, a área do
círculo, a lonxitude dun arco e a
área dun sector circular, e
aplícaas para resolver

Clasifica os
cuadriláteros e
paralelogramos
segundo o
paralelismo entre os
seus lados opostos.

CMCCT

CMCCT

Resolve problemas
en contextos da vida
real utilizando as
técnicas xeométricas
apropiadas, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

. Calcula a lonxitude
da circunferencia e a
área do círculo, e
aplícaas para
resolver problemas

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

problemas.

e
f

e
f
l
n

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

B3.10. Propiedades,
regularidades e relacións dos
poliedros. Cálculo de
lonxitudes, superficies e
volumes do mundo físico.
B3.11. Uso de ferramentas
informáticas para estudar
formas, configuracións e
relacións xeométricas.

xeométricos, aínda
cometendo algún erro
de cálculo

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

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

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

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

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

1/2 sesión

Recoñoce os
corpos xeométricos
máis comúns na vida
cotiá.

MAB3.3.2. Constrúe seccións
---------sinxelas dos corpos
xeométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente e
utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.
MAB3.3.3. Identifica os corpos
xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos planos e
reciprocamente.

1/2 sesión

CMCCT

CMCCT

Recoñoce os
corpos xeométricos a
partir do seu
desenvolvemento.
Resolve problemas da
realidade mediante o
cálculo de áreas e
volumes de corpos
xeométricos,
utilizando as
linguaxes xeométrica
e alxébrica
adecuadas, aínda que
cometendo pequenos
erros de cálculo.

CMCCT

CMCCT

15 SESIÓNS
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

UNIDADE 14
f

B4.1. Coordenadas cartesianas: B4.1. Coñecer, manexar e
representación e
interpretar o sistema de
identificación de puntos nun
coordenadas cartesianas.
sistema de eixes coordenados.

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

2 sesións

Localiza puntos no
plano a partir das
súas coordenadas.

CMCCT

f

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

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

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

3 sesións

Sabe cambiar unha
función en linguaxe
habitual á súa gráfica
e viceversa.

CMCCT

f

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

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

b
e
f
g
h

B4.3. Funcións lineais. Cálculo,
interpretación e identificación
da pendente da recta.
Representacións da recta a
partir da ecuación e obtención
da ecuación a partir dunha
recta.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e

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

1 sesión

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

4 sesións

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

----------

CMCCT

Recoñece e
representa unha
función lineal a partir
da ecuación ou dunha
táboa de valores.

CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

software específico para a
construción e a interpretación
de gráficas.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

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

----------

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

5 sesións

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave
Escribe a ecuación
correspondente á
relación lineal entre
dúas magnitudes en
situacións reais
sinxelas e
represéntaa.

CMCCT

CMCCT

12 SESIÓNS

UNIDADE 15
a
b
c
d
e
f
g
h
m

B5.1. Poboación e individuo.
Mostra. Variables estatísticas.
B5.2. Variables cualitativas e
cuantitativas.
B5.3. Frecuencias absolutas,
relativas e acumuladas.
B5.4. Organización en táboas
de datos recollidos nunha
experiencia.
B5.5. Diagramas de barras e
de sectores. Polígonos de

B5.1. Formular preguntas
axeitadas para coñecer as
características de interese
dunha poboación e recoller,
organizar e presentar datos
relevantes para respondelas,
utilizando os métodos
estatísticos apropiados e as
ferramentas adecuadas,
organizando os datos en
táboas e construíndo

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

1 sesión

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

1 sesión

Entende diferenza
entre poboación e
mostra, e a
importancia de obter
ben esta última.

CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

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

e
f
h

B5.4. Organización en táboas
de datos recollidos nunha
experiencia.
B5.5. Diagramas de barras e
de sectores. Polígonos de
frecuencias.

Criterios de avaliación
gráficas, calculando os
parámetros relevantes e
obtendo conclusións
razoables a partir dos
resultados obtidos.

B5.2. Utilizar ferramentas
tecnolóxicas para organizar
datos, xerar gráficas
estatísticas, calcular
parámetros relevantes e
comunicar os resultados

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

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

1 sesión

Organiza datos
dunha poboación en
táboas, calcula e
interpreta as súas
frecuencias
absolutas, relativas e
acumuladas, e
represéntaos
graficamente, aínda
que teña algún erro.

CMCCT

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

1 sesión

Calcula a media
aritmética, a mediana
(intervalo mediano) e
a moda (intervalo
modal).

CMCCT

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

1 sesión

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

CMCCT

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

1 sesión

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

CMCCT
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Obxectivos

e
f
h

b
f
h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

B5.6. Medidas de tendencia
central.
B5.7. Utilización de
calculadoras e ferramentas
tecnolóxicas para o
tratamento de datos, creación
e interpretación de gráficos e
elaboración de informes.

obtidos que respondan ás
preguntas formuladas
previamente sobre a
situación estudada.

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

B5.8. Fenómenos
deterministas e aleatorios.
B5.9. Formulación de
conxecturas sobre o
comportamento de fenómenos
aleatorios sinxelos e deseño
de experiencias para a súa
comprobación.
B5.10. Frecuencia relativa dun
suceso e a súa aproximación á
probabilidade mediante a
simulación ou experimentación.

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

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

1 sesión

CMCCT

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

1 sesión

CMCCT

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

1 sesión

CMCCT

B5.11. Sucesos elementais
equiprobables e non
equiprobables.
B5.12. Espazo mostral en
experimentos sinxelos. Táboas
e diagramas de árbore
sinxelos.
B5.13. Cálculo de
probabilidades mediante a

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

MAB5.4.1. Describe
experimentos aleatorios
sinxelos e enumera todos os
resultados posibles, apoiándose
en táboas, recontos ou
diagramas en árbore sinxelos.
MAB5.4.2. Distingue entre
sucesos elementais
equiprobables e non

CMCCT

1 sesión

1 sesión

Enumera os posibles
resultados dun
experimento
aleatorio..

CMCCT

CMCCT
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Obxectivos

Contidos
regra de Laplace en
experimentos sinxelos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
Competencias
superación da materia
clave

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

1 sesión

Aplica a regra de
Laplace para o cálculo
de probabilidades en
experimentos
sinxelos.

CMCCT
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5.1.1.- CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES EN 1º ESO
1. Resolve expresións con parénteses e operacións combinadas. Resolve problemas aritméticos con números naturais que
requiran varias operacións.
2.
Reduce expresións aritméticas e alxébricas sinxelas con potencias e raíces cadradas. Estima e obtén raíces
aproximadas. Manexa con soltura as propiedades elementais das potencias (produto e cociente de potencias da mesma base,
potencia doutra potencia, etc...).
3. Descompón números en factores primos. Aplicación para a obtención do m.c.d. e o m.c.m. de dous ou máis números.
Resolve problemas sinxelos
4. Identifica mentalmente nun conxunto de números os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 6 e de 10.
5. Coñece a regra dos signos e aplícaa correctamente en operacións de números enteiros. Aplica correctamente a
prioridade de operacións.
6. Resolve expresións con operacións combinadas entre números decimais apoiándose, se convén, na calculadora.
7. Establece equivalencias entre as distintas ordes de unidades do S.M.D.
8. Representa graficamente unha fracción. Pasa a forma fraccionaria números decimais exactos sinxelos.
9. Ordena calquera conxunto de fraccións reducíndoas a común denominador.
10. Resolve expresións con operacións combinadas de fraccións. Resolve problemas sinxelos de fraccións
11. Resolve problemas sinxelos de proporcionalidade directa, porcentaxes e reparticións proporcionais.
12. Traduce de linguaxe verbal á linguaxe alxébrica enunciados de índole matemática. Coñece e aplica as técnicas básicas
para a transposición de termos (x + a = b; x – a = b; x · a = b; x/a = b). Resolve ecuacións do tipo ax + b = cx + d ou similares.
Resolve problemas sinxelos de números.
13. Identifica cada tipo de paralelogramo coas súas propiedades características.
14. Calcula a área e o perímetro dunha figura plana dándolle todos os elementos que necesita.
15. Resolve situacións problemáticas nas que interveñan áreas e perímetros.
16. Representa e identifica puntos nun sistema de eixes coordenados. Comprende o concepto de función. Recoñece e
representa unha función lineal. Interpreta unha gráfica que responde a un contexto. Interpreta información estatística
dada graficamente
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17. Manexa e distingue os conceptos de individuo, poboación e mostra. Distingue entre variables estatísticas cuantitativas e
cualitativas. Elabora unha táboa de frecuencias a partir dun conxunto de datos e elabora diagramas de barras, polígono de
frecuencias e sectores.

5.2 CURSO 2º ESO
2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

f
h

e
f

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

B1.1. Expresar verbalmente, MAB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o
de xeito razoado, o proceso
proceso seguido na
seguido na resolución dun
resolución dun problema.
problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

B1.2. Estratexias e
B1.2. Utilizar procesos de
MAB1.2.1. Analiza e comprende o
procedementos postos en
razoamento e estratexias
enunciado dos problemas (datos,
práctica: uso da linguaxe
de resolución de
relacións entre os datos, e

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Expresa verbalmente o
procedemento seguido
na resolución das
actividades.

CCL

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques
seguintes.

Comprende a situación e
responde ás preguntas
que se formulan

CMCCT

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

h

Contidos

apropiada (gráfica,
numérica, alxébrica, etc.),
reformulación do
problema, resolver
subproblemas, reconto
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sinxelos, buscar
regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións utilizadas,
asignación de unidades
aos resultados,
comprobación e
interpretación das
solucións no contexto da
situación, procura
doutras formas de
resolución, etc.

b
e
f
g
h

Criterios de avaliación

problemas, realizando os
cálculos necesarios e
comprobando as solucións
obtidas.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Analiza o enunciado e
entende que existe
máis dunha solución ou
que é única.

CMCCT

contexto do problema).
MAB1.2.2. Valora a información
dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do
problema.
MAB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
MAB1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre
o proceso de resolución de
problemas.

B1.2. Estratexias e
B1.3. Describir e analizar
MAB1.3.1. Identifica patróns,
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades e leis
práctica: uso da linguaxe
atopar patróns,
matemáticas en situacións de
apropiada (gráfica,
regularidades e leis
cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en
numéricos, xeométricos,
reformulación do
contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e
problema, resolución de
xeométricos, funcionais,
probabilísticos.

CMCCT

Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental,axudándose
dun debuxo ou táboa,
contraexemplos, ….

CMCCT
CAA

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por
casos particulares
sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.
B1.4. Formulación de
proxectos e
investigacións
matemáticas escolares,
en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.
Elaboración e
presentación dos
informes
correspondentes.
b
e
f

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

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

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

Competencias
clave
CMCCT

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

Resolve actividades
revisando a resolución
seguida. Algunhas
veces é capaz de
buscar formas
alternativas de
realizar a mesma
actividade.

CMCCT

MAB1.4.2. Formúlase novos

Recoñece o método de

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

resolución empregado
en actividades xa
resoltas.

CAA

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

B1.5. Elaborar e presentar
MAB1.5.1. Expón e defende o
informes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
resultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando
obtidas nos procesos de
as linguaxes alxébrica, gráfica,
investigación.
xeométrica e estatísticoprobabilística.

Explica o procedemento
seguido e os
resultados obtidos na
actividade, utilizando
as súas propias
palabras.

CCL

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

B1.6. Desenvolver procesos
de matematización en
contextos da realidade
cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,

resolución, etc.

f
h

a
b
c
d

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

MAB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade
susceptibles de conter
problemas de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións

CMCCT

CMCCT
CSC

Identifica os conceptos

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

e

Contidos

individual e en equipo.

f
g

e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos
de matematización e
modelización, en
contextos da realidade e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

estatísticos ou
probabilísticos) a partir
da identificación de
problemas en situacións
problemáticas da
realidade.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

estudados en
problemas do seu
entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución, pero
comete algúns erros.

CSIEE

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

Utiliza modelos
matemáticos sinxelos.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT

B1.7. Valorar a modelización MAB1.7.1. Reflexiona sobre o
matemática como un
proceso e obtén conclusións
recurso para resolver
sobre o e os seus resultados,
problemas da realidade
valorando outras opinións.

CMCCT
CAA
CSC

41

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

2º ESO
Obxectivos

Contidos

matemáticos, de xeito
individual e en equipo.

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

Resolve actividades en
grupo de forma
colaborativa, tendo en
conta as opinións e
ideas dos
compañeiros/as.

CMCCT

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

Presenta unha actitude
de esforzo e amosa
interese na resolución
das actividades

CMCCT

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

Sabe distinguir
actividades tipo
problema das de cálculo
puro.

CMCCT

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

Entende os enunciados
das actividades, pero
abórdaas sen planificar
o seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas para
entender os conceptos
estudados na unidade.

CMCCT

cotiá, avaliando a eficacia
e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.
B1.8. Desenvolver e cultivar
as actitudes persoais
inherentes ao quefacer
matemático.

CSIEE
CSC

CAA
CCEC
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros e
compañeiras.

CSC

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

b
g

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

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

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

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

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

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

CSIEE

CMCCT
CSIEE

Recoñece o
procedemento
utilizado en
actividades resoltas,
aínda que lle costa
aplicalo en actividades
similares.

CMCCT
CAA
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2º ESO
Obxectivos

b
e
f
g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

B1.11. Empregar as
MAB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo,
realizando
realización de cálculos
Recollida ordenada e a
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
organización de datos.
alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
Elaboración e creación de
estatísticos, facendo
destes impida ou non aconselle
representacións
representacións gráficas,
facelos manualmente.
gráficas de datos
recreando situacións
numéricos, funcionais
MAB1.11.2. Utiliza medios
matemáticas mediante
ou estatísticos.
tecnolóxicos para facer
simulacións ou analizando
representacións gráficas de
Facilitación da
con sentido crítico
funcións con expresións
comprensión de
situacións diversas que
alxébricas complexas e extraer
conceptos e
axuden á comprensión de
información cualitativa e
propiedades
conceptos matemáticos ou
cuantitativa sobre elas.
xeométricas ou
á resolución de problemas.
funcionais, e realización
MAB1.11.3. Deseña
de cálculos de tipo
representacións gráficas para
numérico, alxébrico ou
explicar o proceso seguido na
estatístico.
solución de problemas, mediante
Deseño de simulacións e
a utilización de medios
elaboración de
tecnolóxicos.
predicións sobre
situacións matemáticas
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e
diversas.
obxectos xeométricos con
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo
e as conclusións e os

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

Competencias
clave
CMCCT
CD

CMCCT

CMCCT

CMCCT

ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en
ámbitos apropiados, da
información e as ideas
matemáticas.
a
b
f
g
e

B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
-Recollida ordenada e a
organización de datos.
-Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais
ou estatísticos.
-Facilitación da
comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou
funcionais, e realización de
cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
-Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre situacións
matemáticas diversas.
-Elaboración de informes e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

MAB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento
de datos e gráficas
estatísticas, extraer
informacións e elaborar
conclusións.
B1.12. Utilizar as
MAB1.12.1. Elabora documentos
tecnoloxías da
dixitais propios (de texto,
información e da
presentación, imaxe, vídeo, son,
comunicación de maneira
etc.), como resultado do
habitual no proceso de
proceso de procura, análise e
aprendizaxe, procurando,
selección de información
analizando e
relevante, coa ferramenta
seleccionando información
tecnolóxica axeitada, e
salientable en internet ou
compárteos para a súa discusión
noutras fontes,
ou difusión.
elaborando documentos
MAB1.12.2. Utiliza os recursos
propios, facendo
creados para apoiar a
exposicións e
exposición oral dos contidos
argumentacións destes, e
traballados na aula.
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar
MAB1.12.3. Usa axeitadamente os
a interacción.
medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das
actividades, analizando puntos

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave
CMCCT

CCL
CD

CCL

CD
CAA
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

fortes e débiles de seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.
MAB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir
ficheiros e tarefas.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

CD
CSC
CSIEE

87 SESIÓNS

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6,7 e 8.
b
e
f
g
h

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

B2.1. Utilizar números
naturais, enteiros,
racionais e porcentaxes
sinxelas, as súas
operacións e as súas
propiedades, para
recoller, transformar e
B2.2. Fraccións en ámbitos
intercambiar información,
cotiáns. Fraccións
e resolver problemas
equivalentes. Comparación
relacionados coa vida
de fraccións.
diaria.
Representación, ordenación
e operacións. B2.3.
Números decimais:

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

4 sesións

Clasifica un grupo de
números segundo o
menor conxunto de
números ao que
pertencen.

CMCCT

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

10 sesións

Realiza os cálculos
predidos aplicando
correctamente a
xerarquía de
operacións.

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

representación, ordenación
e operacións. B2.4. Relación
entre fraccións e decimais.
Conversión e operacións.
B2.5. Potencias de números
enteiros e fraccionarios con
expoñente natural:
operacións.

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

8 sesións

Entende e plantexa os
problemas
plantexados, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

B2.6. Potencias de base 10.
Utilización da notación
científica para representar B2.2. Coñecer e utilizar
números grandes.
propiedades e novos
significados dos números en
B2.7. Cadrados perfectos.
Raíces cadradas. Estimación contextos de paridade,
divisibilidade e operacións
e obtención de raíces
elementais, mellorando así a
aproximadas.
comprensión do concepto e
B2.8. Xerarquía das
dos tipos de números.
operacións.

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

8 sesións

Realiza operacións con
potencias de
expoñente natural e
aplica as propiedades
das mesmas.

CMCCT

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

8 sesións

Simplifica fraccións
correctamente e
realiza o cambio de
fracción a decimal.

CMCCT

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

1 sesión

Utiliza a notación
científica para expresar
números moi grandes.

CMCCT

B2.9. Elaboración e
utilización de estratexias
para o cálculo mental, para
o cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora.
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2º ESO
Obxectivos

e
f

e
f

e
f
g
h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

B2.3. Desenvolver, en casos
sinxelos, a competencia no
uso de operacións
B2.9. Elaboración e
combinadas como síntese da
utilización de estratexias
para o cálculo mental, para secuencia de operacións
o cálculo aproximado e para aritméticas, aplicando
correctamente a xerarquía
o cálculo con calculadora.
das operacións ou
estratexias de cálculo
mental.

MAB2.3.1. Realiza operacións
Ao mesmo tempo
combinadas entre números
que se
enteiros e racionais, con eficacia,
desenvolven os
mediante o cálculo mental,
outros
algoritmos de lapis e papel,
estándares.
calculadora ou medios
tecnolóxicos, utilizando a notación
máis axeitada e respectando a
xerarquía das operacións.

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

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

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

Ao mesmo tempo
que se
desenvolven os
outros
estándares

CMCCT

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

Ao mesmo tempo Realiza cálculo con
que se
números naturais,
desenvolven os
enteiros e racionais de
outros
forma axeitada.
estándares

CMCCT

B2.5. Utilizar diferentes
estratexias (emprego de
táboas, obtención e uso da
cte de proporcionalidade,
redución á unidade, etc.)
para obter elementos

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

B2.8. Xerarquía das
operacións.

B2.10. Cálculos con
porcentaxes (mental,
manual e con calculadora).
Aumentos e diminucións
porcentuais.

13 sesións

Realiza operacións
combinadas entre
números enteiros e
racionais mediante
algoritmos de lapis e
papel.

Competencias
clave

Resolve problemas de

CMCCT

CMCCT

proporcionalidade
numérica da vida cotiá.
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2º ESO
Obxectivos

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

Criterios de avaliación
descoñecidos nun problema
a partir doutros coñecidos
en situacións da vida real
nas que existan variacións
porcentuais e magnitudes
directa ou inversamente
proporcionais.

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

e
f
g
h

B2.13. Tradución de
expresións da linguaxe
cotiá que representen
situacións reais, á
alxébrica, e viceversa.
B2.14. Significados e
propiedades dos números
en contextos diferentes ao
do cálculo (números
triangulares, cadrados,
pentagonais, etc.).

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

cotiás.

MAB2.5.2. Analiza situacións
sinxelas e recoñece que
interveñen magnitudes que non
son directa nin inversamente
proporcionais.
B2.6. Analizar procesos
numéricos cambiantes,
identificando os patróns e
leis xerais que os rexen,
utilizando a linguaxe
alxébrica para expresalos,
comunicalos e realizar
predicións sobre o seu
comportamento ao
modificar as variables, e
operar con expresións

Temporalización

1 sesión

Distingue magnitudes
directamente e
inversamente
proporcionais das que
non o son.

CMCCT

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

5 sesións

Describe enunciados que
dependen de variables
mediante expresións
alxébricas e realiza
operacións sinxelas
con elas.

CMCCT

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

1 sesión

CMCCT

49

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

2º ESO
Obxectivos

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

Criterios de avaliación

alxébricas.

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

f
h

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

B2.7. Utilizar a linguaxe
alxébrica para simbolizar e
resolver problemas
mediante a formulación de
ecuacións de primeiro e
segundo grao, e sistemas de
ecuacións, aplicando para a
súa resolución métodos

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

11 sesións

Utiliza os produtos
notables para
desarrollar expresións
alxébricas.

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

1 sesión

Entende o concepto de
ecuación e sabe
comprobar se un
número determinado é
solución da mesma.

CMCCT

16 sesións

Sabe formular
situacións da vida real

CMCCT

exprésaas mediante a linguaxe
alxébrica e utilízaas para facer
predicións

MAB2.7.2. Formula
alxebricamente unha situación da

Identifica e utiliza as
identidades notables
nunha expresións
alxébrica de dous
termos.
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

problemas.
B2.18. Sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas. Métodos
alxébricos de resolución e
método gráfico. Resolución
de problemas

Criterios de avaliación

alxébricos ou gráficos, e
contrastando os resultados
obtidos

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

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

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

mediante ecuacións
dee 1º e 2º grao , e de
sistemas de ecuacións
lineais, aínda
cometendo algún erro.

41 SESIÓNS

UNIDADES: 9,10 e 11
f
h

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

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

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

4 sesións

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

13 sesións

CMCCT

Utiliza o teorema de
Pitágoras para calcular
lonxitudes descoñecidas,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

reais
e
f

e
f

e

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

4 sesións

Recoñece figuras
semellantes e calcula a
azón de semellanza.

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

2 sesións

Calcula dimensións reais
de medidas de lonxitude
utilizando a escala.

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

2 sesións

Identifica e analiza as
caracterísiticas de
corpos xeométricos.

B3.4. Resolver problemas

14 sesións

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

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

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

B3.4. Propiedades,

MAB3.4.1. Resolve problemas da

1 sesión

1 sesión

CMCCT

CMCCT

CMCCT

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

CMCCT

Resolve problemas da

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

f
l
n

Contidos

regularidades e relacións
dos poliedros. Cálculo de
lonxitudes, superficies e
volumes do mundo físico.
B3.5. Uso de ferramentas
informáticas para estudar
formas, configuracións e
relacións xeométricas.

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

realidade mediante o cálculo de
áreas e volumes de corpos
xeométricos, utilizando as
linguaxes xeométrica e alxébrica
axeitadas.

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

vida real sinxelos
mediante o cálculo de
áreas e volumes de
corpos xeométricos
utilizando as linguaxes
xeométrica e
alxébrica, aínda que
comete algún erro.
19 SESIÓNS

UNIDADE 12: FUNCIÓNS
f

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

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

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

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

MAB4.2.1. Recoñece se unha
gráfica representa ou non unha
función.
MAB4.2.2. Interpreta unha
gráfica e analízaa, recoñecendo as
súas propiedades máis

3 sesións

Sabe cambiar unha
función en linguaxe
habitual á súa gráfica
e viceversa.

1 sesión

3 sesións

CMCCT

CMCCT

Interpreta as principais
características dunha
gráfica.

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

características.
b
e
f
g
h

B4.2. Funcións lineais.
Cálculo, interpretación e
identificación da pendente
da recta. Representacións
da recta a partir da
ecuación e obtención da
ecuación a partir dunha
recta.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e
software específico para a
construción e
interpretación de gráficas

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

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

4 sesións

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

2 sesións

CMCCT

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

3 sesións

CMCCT

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

3 sesións

CMCCT

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Recoñece e representa
unha función lineal a
partir dunha da
ecuación ou dunha
táboa de valores

CMCCT

8 SESIÓNS

UNIDADES: 13,14 e 15

54

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

2º ESO
Obxectivos

a
b
c
d
e
f
g
h
m

e
f
h

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

B5.1. Frecuencias absolutas, B5.1. Formular preguntas
relativas e acumuladas.
axeitadas para coñecer as
características de
B5.2. Organización en
interese dunha poboación
táboas de datos recollidos
e recoller, organizar e
nunha experiencia.
presentar datos
B5.3. Diagramas de barras
relevantes para
e de sectores. Polígonos de
respondelas, utilizando os
frecuencias; diagramas de
métodos estatísticos
caixa e bigotes
apropiados e as
B5.4. Medidas de tendencia
ferramentas axeitadas,
central.
organizando os datos en
táboas e construíndo
B5.5. Medidas de
gráficas, calculando os
dispersión.
parámetros relevantes, e
obtendo conclusións
razoables a partir dos
resultados obtidos.

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

1 sesión

Organiza datos dunha
poboación en táboas,
calcula e interpreta as
súas frecuencias
absolutas, relativas e
acumuladas, e
represéntaos
graficamente.

CMCCT

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

1 sesión

Resolve problemas
estatísticos,
calculando a media
aritmética, a mediana,
a moda, o rango e os
cuartís.

CMCCT

MAB5.1.3. Interpreta gráficos
estatísticos sinxelos recollidos
en medios de comunicación e
outros ámbitos da vida cotiá.

1 sesión

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

CMCCT

B5.2. Organización en
táboas de datos recollidos
nunha experiencia.

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

Durante todas as
sesións da
unidade de
estatística.

B5.3. Diagramas de barras
e de sectores. Polígonos de

Criterios de avaliación

B5.2. Utilizar ferramentas
tecnolóxicas para organizar
datos, xerar gráficas
estatísticas, calcular
parámetros relevantes e
comunicar os resultados

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos

frecuencias, diagramas de
caixa e bigotes
B5.4. Medidas de
tendencia central.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

obtidos que respondan ás
preguntas formuladas
previamente sobre a
situación estudada.

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

1 sesión

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

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

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

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave
CMCCT

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

B5.7. Fenómenos
deterministas e aleatorios.
B5.8. Formulación de
conxecturas sobre o
comportamento de
fenómenos aleatorios
sinxelos e deseño de
experiencias para a súa
comprobación.
B5.9. Frecuencia relativa
dun suceso e a súa
aproximación á

Durante todas as Identifica os
sesións da
experimentos aleatorios
unidade
e distíngueos dos
deterministas.

CMCCT

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

1 sesión

CMCCT

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

1 sesión

CMCCT
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2º ESO
Obxectivos

Contidos
probabilidade mediante a
simulación ou
experimentación.

b
f
h

B5.10. Sucesos elementais
equiprobables e non
equiprobables.
B5.11. Espazo mostral en
experimentos sinxelos.
Táboas e diagramas de
árbore sinxelos.
B5.12. Cálculo de
probabilidades mediante a
regra de Laplace en
experimentos sinxelos.

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

desta mediante a
experimentación.

MAB5.4.1. Describe experimentos
aleatorios sinxelos e enumera
todos os resultados posibles,
apoiándose en táboas, recontos ou
diagramas en árbore sinxelos.
MAB5.4.2. Distingue entre
sucesos elementais equiprobables
e non equiprobables.
MAB5.4.3. Calcula a probabilidade
de sucesos asociados a
experimentos sinxelos mediante a
regra de Laplace, e exprésaa en
forma de fracción e como
porcentaxe.

1 sesión

Describe experimentos
aleatorios sinxelos e
enumera todos os
resultados posibles,
apoiándose en táboas,
recontos ou diagramas
Durante todas as en árbore sinxelos.
sesións do ta
unidade

CMCCT

Analiza sucesos en
experimentos aleatorios
sinxelos e calcula as
probabilidades,
aplicando a regra de
Laplace.

CMCCT

1 sesión

CMCCT
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5.2.1 - CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES EN 2º ESO
1. Identifica, nun conxunto de números, os enteiros. Coloca números naturais e enteiros nun diagrama que representa a N e Z.
2. Resolve operacións combinadas e problemas en Z.
3. Resolve expresións con operacións combinadas de números decimais. Resolve problemas con varias operacións de números
decimais.
4. Obtén a fracción equivalente a unha dada con certas condicións. Simplifica fraccións ata obter a fracción irreducible.
Expresa en forma de fracción un decimal exacto e un decimal periódico.
5. Suma e resta fraccións. Multiplica e divide fraccións. Reduce expresións con operacións combinadas. Resolve problemas
utilizando o concepto de fracción
6. Calcula potencias de base positiva ou negativa e expoñente natural. Reduce expresións utilizando as propiedades das
potencias.
7. Distingue as magnitudes proporcionais das que non o son. Identifica se a relación de proporcionalidade que liga dúas
magnitudes é directa ou inversa. Resolve problemas da vida cotiá de proporcionalidade e porcentaxe.
8. Expresa e interpreta por medio da linguaxe alxébrica, relacións ou propiedades numéricas.
9. Suma, resta e multiplica polinomios. Aplica as fórmulas dos produtos notables.
10. Recoñece se un valor determinado é ou non solución dunha ecuación.
Escribe unha ecuación que teña por solución un valor dado. Traspón termos nunha ecuación (nos casos inmediatos):
a+x=b
a – x =b
x–a=b
ax =b x/a = b.
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11. Resolve ecuacións sinxelas con paréntese e ecuacións con denominadores. Resolve problemas aritméticos sinxelos (idades,
lonxitudes, presupostos,...).
12. Resolve ecuacións de segundo grao incompletas e de segundo grao dadas na forma xeral. Resolve problemas da vida real
sinxelos empregando ecuacións de 2º grao.
13. Recoñece se un par de valores (x, y) é solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. Dada unha ecuación
lineal, constrúe unha táboa de valores (x, y), con varias das súas solucións, e represéntaa no plano cartesiano. Obtén
graficamente a solución dun sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas
14. Resolve sistemas de ecuacións lineais polos métodos de substitución, igualación e redución. Resolve problemas sinxelos da
vida real con axuda dos sistemas de ecuacións.
15. Aplica o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos sinxelos.
16. Calcula a área e o perímetro dun triángulo rectángulo, dun rombo, dándolle as súas dúas diagonais ou unha diagonal e o
lado,dun trapecio rectángulo ou isósceles, dun triángulo equilátero ou dun hexágono regular dándolle o lado.
17. Analiza e identifica figuras semellantes. Coñece o concepto de escala e aplícaa para interpretar planos e mapas. Obtén a
razón de semellanza entre dúas figuras semellantes (ou a escala dun plano ou mapa).
18. Coñece e nomea os distintos elementos dun poliedro (arestas, vértices, caras, caras laterais dos prismas, bases dos
prismas e pirámides...). Clasifica un conxunto de poliedros. Describe un poliedro e clasifícao atendendo ás características
expostas.
19. Identifica, entre un conxunto de figuras, as que son de revolución, nomea os cilindros, os conos e as esferas, e identifica
os seus elementos (eixe, bases, xeratriz, radio,...).
20. Calcula a área e o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos ou unha esfera, utilizando as correspondentes fórmulas
(darase a figura e sobre ela os datos necesarios).
21. Distingue se unha gráfica representa ou non unha función. Interpreta unha gráfica funcional e analízaa, recoñecendo os
intervalos constantes, os de crecemento e os de decrecemento, a continuidade. Obtén os cortes cos eixes, os máximos e
míniomos relativos.
22. Dada a ecuación dunha función, constrúe unha táboa de valores (x, y) e represéntaa, punto a punto, no plano cartesiano.
Recoñece e representa unha función de proporcionalidade, unha función lineal, a partir da ecuación, e obtén a pendente da
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recta correspondente. Identifica a pendente dunha recta e o punto de corte co eixe vertical a partir da súa ecuación, dada na
forma y = mx + n. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica. Recoñece unha función constante pola súa ecuación ou pola
súa representación gráfica.
23. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente
24. Calcula a media, a mediana, a moda e a desviación media dun pequeno conxunto de valores.
25. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. Relaciona a frecuencia relativa e a probabilidade
mediante a experimentación. Obtén o espazo mostral e calcula probabilidades coa regla de Laplace en experimentos sinxelos.
5.3 3º ESO
5.3.1.- MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3º DE ESO.
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

f
h

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

B1.1. Expresar verbalmente, MACB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o
de xeito razoado, o proceso
proceso seguido na
seguido na resolución dun
resolución dun problema.
problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Expresa verbalmente o
procedemento seguido
na resolución das
actividades.

CCL

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques
seguintes.

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

e
f
h

b
e
f
g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.2. Estratexias e
B1.2. Utilizar procesos de
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
procedementos postos en
razoamento e estratexias
enunciado dos problemas (datos,
práctica: uso da linguaxe
de resolución de
relacións entre os datos, e
apropiada (gráfica,
problemas, realizando os
contexto do problema).
numérica, alxébrica, etc.),
cálculos necesarios e
reformulación do
comprobando as solucións
MACB1.2.2. Valora a información
problema, resolver
obtidas.
dun enunciado e relaciónaa co
subproblemas, reconto
número de solucións do
exhaustivo, empezar por
problema.
casos particulares
sinxelos, buscar
MACB1.2.3. Realiza estimacións e
regularidades e leis, etc.
elabora conxecturas sobre os
B1.3. Reflexión sobre os
resultados dos problemas que
resultados: revisión das
cumpra resolver, valorando a
operacións utilizadas,
súa utilidade e eficacia.
asignación de unidades
aos resultados,
MACB1.2.4. Utiliza estratexias
comprobación e
heurísticas e procesos de
interpretación das
razoamento na resolución de
solucións no contexto da
problemas, reflexionando sobre
situación, procura
o proceso de resolución de
doutras formas de
problemas.
resolución, etc.
B1.2. Estratexias e
B1.3. Describir e analizar
MACB1.3.1. Identifica patróns,
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades e leis
práctica: uso da linguaxe
atopar patróns,
matemáticas en situacións de
apropiada (gráfica,
regularidades e leis
cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en
numéricos, xeométricos,

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Analiza o enunciado das
actividades e
comprende a relación
entre os datos que
aparecen,

CMCCT

Analiza o enunciado e
entende que existe
máis dunha solución ou
que é única.

CMCCT

CMCCT

Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental,axudándose con
un debuxo ou táboa,
contraexemplos, ….

CMCCT
CAA

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

Contidos

h

reformulación do
problema, resolución de
subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por
casos particulares
sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.
B1.4. Formulación de
proxectos e
investigacións
matemáticas escolares,
en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.
Elaboración e
presentación dos
informes
correspondentes.

b
e
f

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e
xeométricos, funcionais,
probabilísticos.
estatísticos e
probabilísticos, valorando MACB1.3.2. Utiliza as leis
matemáticas atopadas para
a súa utilidade para facer
realizar simulacións e predicións
predicións.
sobre os resultados esperables,
e valora a súa eficacia e a súa
idoneidade.

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

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

Competencias
clave

CMCCT

Resolve actividades
revisando a resolución
seguida. Algunhas
veces é capaz de
buscar formas
alternativas de
realizar a mesma
actividade.

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

Contidos

Criterios de avaliación

situación, procura
doutras formas de
resolución, etc.

f
h

a
b
c

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

Recoñece o método de
resolución empregado
en actividades xa
resoltas.

CMCCT

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

B1.5. Elaborar e presentar
MACB1.5.1. Expón e defende o
informes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
resultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando
obtidas nos procesos de
as linguaxes alxébrica, gráfica,
investigación.
xeométrica e estatísticoprobabilística.

Explica o procedemento
seguido e os
resultados obtidos na
actividade, utilizando
as súas propias
palabras.

CCL

B1.5. Práctica dos procesos
de matematización e
modelización, en
contextos da realidade e

B1.6. Desenvolver procesos
de matematización en
contextos da realidade
cotiá (numéricos,

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

CAA

CMCCT

CMCCT
CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

d
e

Contidos

matemáticos, de xeito
individual e en equipo.

f
g

e
f

B1.5. Práctica dos procesos
de matematización e
modelización, en

Criterios de avaliación

xeométricos, funcionais,
estatísticos ou
probabilísticos) a partir
da identificación de
problemas en situacións
problemáticas da
realidade.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

Identifica os conceptos
estudados en
problemas do seu
entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución, pero
comete algúns erros.

CMCCT

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

Utiliza modelos
matemáticos sinxelos.

CMCCT

CSIEE

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

CMCCT

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

CMCCT

B1.7. Valorar a modelización MACB1.7.1. Reflexiona sobre o
matemática como un
proceso e obtén conclusións
recurso para resolver
sobre o e os seus resultados,

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

Contidos

Criterios de avaliación

g

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

problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia
e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.

a

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

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

b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

valorando outras opinións.

Competencias
clave
CSC

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

Resolve actividades en
grupo de forma
colaborativa, tendo en
conta as opinións e
ideas dos
compañeiros/as.

CMCCT

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

Presenta unha actitude
de esforzó e amosa
interese na resolución
das actividades

CMCCT

MACB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e
adopta a actitudaxeitada para
cada caso.

Sabe distinguir
actividades de tipo
problema das de cálculo
puro

CMCCT

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas, e procura
respostas adecuadas, tanto no

Entende os enunciados
das actividades, pero
abórdaas sen planificar o
seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas para

CMCCT

CSIEE
CSC

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

estudo dos conceptos como na
resolución de problemas.
MACB1.8.5. Desenvolve
habilidades sociais de
cooperación e traballo en
equipo.
b
g

b
g

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

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

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

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

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

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

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

entender os conceptos
estudados na unidade.
É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros e
compañeiras.

CSC
CSIEE

CMCCT
CSIEE

Recoñece o
procedemento
utilizado en
actividades resoltas,
aínda que lle costa
aplicalo en actividades
similares.

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

b
e
f
g

Contidos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.11. Empregar as
MACB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo,
realizando
realización de cálculos
Recollida ordenada e a
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
organización de datos.
alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
Elaboración e creación de
estatísticos, facendo
destes impida ou non aconselle
representacións
representacións gráficas,
facelos manualmente.
gráficas de datos
recreando situacións
numéricos, funcionais
MACB1.11.2. Utiliza medios
matemáticas mediante
ou estatísticos.
tecnolóxicos para facer
simulacións ou analizando
representacións gráficas de
Facilitación da
con sentido crítico
funcións con expresións
comprensión de
situacións diversas que
alxébricas complexas e extraer
conceptos e
axuden á comprensión de
información cualitativa e
propiedades
conceptos matemáticos ou
cuantitativa sobre elas.
xeométricas ou
á resolución de problemas.
funcionais, e realización
MACB1.11.3. Deseña
de cálculos de tipo
representacións gráficas para
numérico, alxébrico ou
explicar o proceso seguido na
estatístico.
solución de problemas, mediante
Deseño de simulacións e
a utilización de medios

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

Competencias
clave

CMCCT
CD

CMCCT

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

Contidos

elaboración de
predicións sobre
situacións matemáticas
diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo
e as conclusións e os
resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en
ámbitos apropiados, da
información e as ideas
matemáticas.
a
b
f
g
e

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

CMCCT

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

CMCCT

B1.12. Utilizar as
MACB1.12.1. Elabora documentos
tecnoloxías da
dixitais propios (de texto,
información e da
presentación, imaxe, vídeo, son,
comunicación
de
maneira
etc.), como resultado do
Recollida ordenada e a
habitual
no
proceso
de
proceso de procura, análise e
organización de datos.
aprendizaxe, procurando,
selección de información
Elaboración e creación de
analizando e
relevante, coa ferramenta
representacións
seleccionando información
tecnolóxica axeitada, e
gráficas de datos
salientable en internet ou
compárteos para a súa discusión
numéricos, funcionais
noutras fontes,
ou difusión.
ou estatísticos.
elaborando documentos
MACB1.12.2. Utiliza os recursos
Facilitación da
propios, facendo
creados para apoiar a
comprensión de
exposicións e
exposición oral dos contidos

Selecciona a información
necesaria e elabora un
documento dixital.

CCL
CD

CCL
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Contidos

Criterios de avaliación

conceptos e
propiedades
xeométricas ou
funcionais, e realización
de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

argumentacións destes, e
traballados na aula.
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar MACB1.12.3. Usa axeitadamente
os medios tecnolóxicos para
a interacción.
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das
actividades, analizando puntos
fortes e débiles de seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.

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

CD
CAA

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

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

Competencias
clave

CD
CSC
CSIEE

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

b

B2.1. Números racionais.
Transformación de

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

77 SESIÓNS

UNIDADE 1: NÚMEROS RACIONAIS

16 SESIÓNS

B2.1. Utilizar as
propiedades dos números

MACB2.1.1. Recoñece distintos
tipos de números (naturais,

1 sesión

Clasifica un grupo de
números segundo o

CMCCT
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Contidos

f

fraccións en decimais e
viceversa. Números
decimais exactos e
periódicos. Fracción
xeratriz.
B2.2. Operacións con
fraccións e decimais.
Cálculo aproximado e
redondeo. Cifras
significativas. Erro
absoluto e relativo.
B2.3. Potencias de números
racionais con expoñente
enteiro. Significado e uso.
B2.4. Potencias de base 10.
Aplicación para a
expresión de números moi
pequenos. Operacións con
números expresados en
notación científica.
B2.5. Raíces cadradas.
Raíces non exactas.
Expresión decimal.
Expresións radicais:
transformación e
operacións.
B2.6. Xerarquía de
operacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

racionais, as raíces e
enteiros e racionais), indica o
outros números radicais
criterio utilizado para a súa
para operar con eles,
distinción e utilízaos para
utilizando a forma de
representar e interpretar
cálculo e notación
adecuadamente información
adecuada, para resolver
cuantitativa.
problemas da vida cotiá, e
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o
presentar os resultados
decimal equivalente a unha
coa precisión requirida.
fracción, entre decimais finitos
e decimais infinitos periódicos,
e indica neste caso o grupo de
decimais que se repiten ou
forman período.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

menor conxunto de
números ao que
pertencen.

1 sesión

Clasifica un grupo de
números decimais.

CMCCT

Acha correctamente
decimais equivalentes
a fraccións.

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

3 sesións

Calcula a fracción
xeratriz dun número
decimal exacto ou
periódico.

CMCCT

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

6 sesións

Realiza operacións
elementais con potencias
de expoñente enteiro.
Realiza operacións
combinadas con
fraccións, tendo en
conta a xerarquía das
operacións.

CMCCT

MACB2.1.9. Emprega números

5 sesións

Identifica a situación

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

f

UNIDADE 2: NÚMEROS REAIS

13 SESIÓNS

B2.1. Utilizar as
MACB2.1.4. Expresa números moi
propiedades dos números
grandes e moi pequenos en
racionais, as raíces e
notación científica, opera con
outros números radicais
eles, con e sen calculadora, e
para operar con eles,
utilízaos en problemas
utilizando a forma de
contextualizados.
cálculo
e
notación
B2.4. Potencias de base 10.
adecuada, para resolver
Aplicación para a
problemas da vida cotiá, e
expresión de números moi
presentar os resultados
pequenos. Operacións con
coa precisión requirida.
números expresados en
notación científica.

----------

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

B2.5. Raíces cadradas.
Raíces non exactas.
Expresión decimal.
Expresións radicais:

Competencias
clave

plantexada no enunciado
de problemas,
desenvolvendo procesos
matemáticos en
contextos da vida cotiá.
Resolve problemas cotiás
en Q, aínda que olvida
comprobar a coherencia
da solución.

racionais para resolver
problemas da vida cotiá e
analiza a coherencia da solución.

b

Grao mínimo para a
superación da materia

Utiliza a notación
científica para expresar
números moi grandes e
moi pequeños, realizando
operacións con eles,
utilizándoos na
resolución de problemas.
Coñece o método para
calcular o erro que se
produce ao redondear e
truncar números
decimais, ainda que ten
dificultades para
aplicalo.

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

1 sesión

Realiza aproximacións
por defecto e por
exceso, ainda que lle
costa facelo en
resolución de
actividades de tipo
problema.

CMCCT

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

--------

Realiza aproximacións
por truncamento e
redondeo.

CMCCT

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

--------

transformación e
operacións.
B2.6. Xerarquía de
operacións.

CMCCT
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b
f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

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

5 sesións

Identifica e diferencia
os distintos tipos de
números; e realiza
operacións con eles,
aplicando a xerarquía
das operacións.

CMCCT

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

7 sesións

Opera con expresións
con raíces e simplifica
o resultado, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

Calcula termos dunha
sucesión a partir de
termos anteriores,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT

UNIDADE 3: PROGRESIÓNS

Non se imparte

B2.7. Investigación de
B2.2. Obter e manipular
MACB2.2.1. Calcula termos dunha
regularidades, relacións e
expresións simbólicas que
sucesión numérica recorrente
propiedades que aparecen
describan sucesións
usando a lei de formación a
en conxuntos de números.
numéricas, observando
partir de termos anteriores.
Expresión usando
regularidades en casos
linguaxe alxébrica.
sinxelos que inclúan
MACB2.2.2. Obtén unha lei de
patróns recursivos.
B2.8. Sucesións numéricas.
formación ou fórmula para o
Sucesións recorrentes
termo xeral dunha sucesión
Progresións aritméticas e
sinxela de números enteiros ou
xeométricas.
fraccionarios.

------

MACB2.2.3. Identifica
progresións aritméticas e

Grao mínimo para a
superación da materia

-------

--------

Competencias
clave

CMCCT

Obtén o termo general
de progresións
aritméticas e

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

UNIDADE 4: A LINGUAXE ALXÉBRICA
b
f

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

B2.3. Utilizar a linguaxe
MACB2.3.1. Realiza operacións con
alxébrica para expresar
polinomios e utilízaos en
unha propiedade ou
exemplos da vida cotiá.
relación dada mediante un
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as
enunciado, extraendo a
identidades notables
información salientable e
correspondentes ao cadrado
transformándoa.
dun binomio e unha suma por
diferenza, e aplícaas nun
contexto axeitado.

Competencias
clave

xeométricas, identifica o
seu termo xeral e calcula
un termo calqueira
Coñece a fórmula para
sumar os n primeiros
termos dunha progresión
aritmética ou
xeométrica

xeométricas, expresa o seu
termo xeral, calcula a suma dos
"n" primeiros termos e
emprégaas para resolver
problemas.

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

Grao mínimo para a
superación da materia

--------

Identifica a presencia
recurrente das
sucesións e resolve
exercicios e problemas
asociados a elas.

CMCCT

4 sesións

Efectúa operacións
combinadas con
polinomios.

CMCCT

4 sesións

Desenvolve binomios de
cadrados e sumas por
diferenzas.
Utiliza correctamente os
productos notables para
desarrollar expresións
alxebricas.
Identifíca e utiliza as
identidades notables
nunha expresión

CMCCT

15 SESIÓNS
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

alxébrica de dous ou
máis termos.
MACB2.3.3. Factoriza polinomios
de grao 4 con raíces enteiras
mediante o uso combinado da
regra de Ruffini, e identidades
notables extracción do factor
común.
UNIDADE 5: ECUACIÓNS
b
f

B2.10. Ecuacións de
segundo grao cunha
incógnita. Resolución por
distintos métodos.
B2.11. Resolución de
ecuacións sinxelas de
grao superior a dous.
.B2.13. Resolución de
problemas mediante a
utilización de ecuacións e
sistemas de ecuacións.

.B2.12. Resolución de

B2.4. Resolver problemas da MACB2.4.1. Formula

Coñece e utiliza de
forma combinada a regla
de Ruffini e las
identidades notables
para sacar factor común
e factorizar polinomios.

CMCCT

Formula alxébricamente
situacións da vida real
mediante ecuacións,
aínda que non comproba
as solucións.

CMCCT

Plantexa problemas da

CMCCT

18 SESIÓNS

B2.4. Resolver problemas da MACB2.4.1. Formula
vida cotiá nos que se
alxebricamente unha situación
precise a formulación e a
da vida cotiá mediante
resolución de ecuacións
ecuacións e sistemas de
de primeiro e segundo
ecuacións, resólveas e
grao, ecuacións sinxelas
interpreta criticamente o
de grao maior que dous e
resultado obtido.
sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
alxébricas, gráficas ou
recursos tecnolóxicos,
valorando e contrastando
os resultados obtidos.

UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
b

7 sesións

15 SESIÓNS
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f

Contidos

Criterios de avaliación

sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas
B2.13. Resolución de
problemas mediante a
utilización de ecuacións e
sistemas de ecuacións.

e
f
l
n

vida cotiá nos que se
precise a formulación e a
resolución de ecuacións
de primeiro e segundo
grao, ecuacións sinxelas
de grao maior que dous e
sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
alxébricas, gráficas ou
recursos tecnolóxicos,
valorando e contrastando
os resultados obtidos.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

alxebricamente unha situación
da vida cotiá mediante
ecuacións e sistemas de
ecuacións, resólveas e
interpreta criticamente o
resultado obtido.

.

16 SESIÓNS

UNIDADE 7: RELACIÓNS XEOMETRICAS I

1 SESIÓN

B3.1. Recoñecer e describir MACB3.1.1. Coñece as propiedades
os elementos e as
dos puntos da mediatriz dun
B3.2. Uso de ferramentas
propiedades
segmento e da bisectriz dun
pedagóxicas adecuadas,
características
das
ángulo, e utilízaas para resolver
entre elas as
figuras
planas,
os
corpos
problemas xeométricos
tecnolóxicas, para
xeométricos
elementais
e
sinxelos.
estudar formas,
as
súas
configuracións
configuracións e relacións
MACB3.1.2. Manexa as relacións
xeométricas.
xeométricas.
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan ou por

Competencias
clave

vida cotiá mediante
sistemas de ecuacións
e resólveos.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

B3.3. Xeometría do plano

Grao mínimo para a
superación da materia

-------

CMCCT

------

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

1 sesión

Identifica algúns
elementos de poliedros
e corpos de revolución
recoñecéndoos por
seus nomes técnicos.

CMCCT

1 sesión

Calcula áreas de
polígonos e de figuras
circulares, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

-------

Divide segmentos en
partes proporcionais,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT

3 sesións

Utiliza o teorema de
Tales para calcular
lonxitudes en
triángulos semellantes,
aínda que comete algún

CMCCT

paralelas cortadas por unha
secante, e resolve problemas
xeométricos sinxelos.
MACB3.1.3. Identifica e describe
os elementos e as propiedades
das figuras planas, os poliedros
e os corpos de revolución
principais.
UNIDADE 8: RELACIÓNS XEOMÉTRICAS II
f
l
n

B3.3. Xeometría do plano.

B3.2. Utilizar o teorema de MACB3.2.1. Calcula o perímetro e
Tales e as fórmulas usuais
a área de polígonos e de figuras
B3.4. Teorema de Tales.
para realizar medidas
circulares en problemas
División dun segmento en
indirectas
de
elementos
contextualizados, aplicando
partes proporcionais.
inaccesibles
e
para
obter
fórmulas e técnicas adecuadas.
Aplicación á resolución de
as
medidas
de
lonxitudes,
problemas.
MACB3.2.2. Divide un segmento
áreas e volumes dos
B3.5. Xeometría do espazo:
en partes proporcionais a
corpos elementais, de
áreas e volumes.
outros dados, e establece
exemplos tomados da vida
relacións de proporcionalidade
real, representacións
entre os elementos homólogos
artísticas como pintura ou
de dous polígonos semellantes.
arquitectura, ou da
resolución de problemas
MACB3.2.3. Recoñece triángulos
xeométricos.
semellantes e, en situacións de
semellanza, utiliza o teorema de
Tales para o cálculo indirecto
de lonxitudes en contextos

13 SESIÓNS
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

diversos.
MACB3.2.4. Calcula áreas e
volumes de poliedros, cilindros,
conos e esferas, e aplícaos para
resolver problemas
contextualizados.
b
e
f
g

B3.4. Teorema de Tales.
B3.3. Calcular (ampliación ou MACB3.3.1. Calcula dimensións
División dun segmento en
redución) as dimensións
reais de medidas de lonxitudes
partes proporcionais.
reais de figuras dadas en
e de superficies en situacións
Aplicación á resolución de
mapas ou planos,
de semellanza: planos, mapas,
problemas.
coñecendo a escala.
fotos aéreas, etc.

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

erro.
7 sesións

Calcula volúmenes de
poliedros, cilindros,
conos e esferas,

CMCCT

2 sesións

Calcula dimensións reais
de medidas de
lonxitude utilizando a
escala.

CMCCT

Coñece os elementos
principais dos
movementos no plano

CMCCT

l
n
UNIDADE 9: FIGURAS PLANAS E MOVEMENTOS NO PLANO
b
e
f
g
l
n

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

B3.4. Recoñecer as
MACB3.4.1. Identifica os
transformacións que levan
elementos máis característicos
dunha
figura
a
outra
dos movementos no plano
B3.2. Uso de ferramentas
mediante
movemento
no
presentes na natureza, en
pedagóxicas adecuadas,
plano,
aplicar
eses
deseños cotiáns ou en obras
entre elas as
movementos
e
analizar
darte.
tecnolóxicas, para
deseños
cotiáns,
obras
estudar formas,
MACB3.4.2. Xera creacións
darte e configuracións
configuracións e relacións
propias mediante a composición
presentes na natureza
xeométricas.
de movementos, empregando
ferramentas tecnolóxicas cando
sexa necesario.

Non se imparte
------

---------

CCEC

CMCCT
CCEC
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

UNIDADE 10: FIGURAS NO ESPAZO
b
e
f

B3.1. Xeometría do espazo:
poliedros e corpos de
revolución.
B3.7. Xeometría do espazo.
Elementos de simetría
nos poliedros e corpos de
revolución.

B3.5. Identificar centros,
MACB3.5.1. Identifica os
eixes e planos de simetría
principais poliedros e corpos de
de figuras planas,
revolución, utilizando a linguaxe
poliedros e corpos de
con propiedade para referirse
revolución.
aos elementos principais.

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

B3.2. Uso de ferramentas
B3.6. Interpretar o sentido
pedagóxicas adecuadas,
das coordenadas
entre elas as
xeográficas e a súa
tecnolóxicas, para
aplicación na localización
estudar formas,
de puntos.
configuracións e relacións
xeométricas.

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

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo
terráqueo o Ecuador, os polos,
os meridianos e os paralelos, e é
capaz de situar un punto sobre
o globo terráqueo coñecendo a
súa latitude e a súa lonxitude

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

2 SESIÓNS
1 sesión

CMCCT

------

CMCCT
CCEC

1 sesión

CMCCT

B3.8. A esfera.
Interseccións de planos e
esferas.
B3.9. O globo terráqueo.
Coordenadas xeográficas
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

e fusos horarios. Latitude
e lonxitude dun punto.
18 SESIÓNS
BLOQUE 4. FUNCIÓNS
UNIDADE 11: FUNCIÓNS E GRÁFICAS
f
g

B4.1. Análise e descrición
cualitativa de gráficas
que representan
fenómenos do ámbito
cotián e doutras
materias.
B4.2. Análise dunha
situación a partir do
estudo das
características locais e
globais da gráfica
correspondente.
B4.3. Análise e comparación
de situacións de
dependencia funcional
dadas mediante táboas e
enunciados.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e

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

7 SESIÓNS

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

2 sesións

Interpreta
correctamente
sistemas de ecuacións
a partir da súa
representación
gráfica.

CMCCT

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

2 sesións

Interpreta as principais
características dunha
gráfica.

CMCCT

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

2 sesións

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

1 sesión

CMCCT

Asocia ecuacións a
representacións
gráficas, aínda que

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

Contidos

Criterios de avaliación

programas de computador
para a construción e a
interpretación de
gráficas.

Estándares de aprendizaxe

f

B4.5. Utilización de
modelos lineais para
estudar situacións
provenientes de
diferentes ámbitos de
coñecemento e da vida
cotiá, mediante a
confección da táboa, a
representación gráfica e
a obtención da expresión
alxébrica.
B4.6. Expresións da
ecuación da recta.

b
f

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

UNIDADE 12: FUNCIÓNS ELEMENTAIS
b

Temporalización

B4.2. Identificar relacións MACB4.2.1. Determina as formas
da vida cotiá e doutras
de expresión da ecuación da
materias que poden
recta a partir dunha dada
modelizarse mediante
(ecuación punto pendente,
unha función lineal,
xeral, explícita e por dous
valorando a utilidade da
puntos), identifica puntos de
descrición deste modelo e
corte e pendente, e
dos seus parámetros, para
represéntaa graficamente.
describir o fenómeno
MACB4.2.2. Obtén a expresión
analizado.
analítica da función lineal
asociada a un enunciado e
represéntaa.

B4.7. Funcións cuadráticas. B4.3. Recoñecer situacións MACB4.3.1. Calcula os elementos
Representación gráfica.
de relación funcional que
característicos dunha función
Utilización para
necesitan ser descritas
polinómica de grao 2 e
representar situacións da
mediante funcións
represéntaa graficamente.
vida cotiá.
cuadráticas, calculando os
seus parámetros e as súas MACB4.3.2. Identifica e describe

CMCCT

11 SESIÓNS
5 sesións

CMCCT

2 sesións

CMCCT

4 sesións

CMCCT

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

Contidos

Criterios de avaliación

características.

b
f

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

18 SESIÓNS

UNIDADE 13 : ESTATÍSTICA

4 SESIÓNS

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

B5.1. Elaborar informacións
estatísticas para
describir un conxunto de
datos mediante táboas e
gráficas adecuadas á
situación analizada,
xustificando se as
B5.2. Métodos de selección
conclusións son
dunha mostra estatística.
representativas para a
Representatividade dunha
poboación estudada.
mostra.

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

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

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

1 sesión

Expón exemplos da vida
cotiá nos que discrimina
poboación e mostra.

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

B5.4. Gráficas estatísticas.
MACB5.1.4. Elabora táboas de
frecuencias, relaciona os tipos

CMCCT

CMCCT

1 sesión

Identifica e discrimina
variables cualitativas e
cuantitativas en casos
propostos e pon
exemplos relacionados
coa vida cotiá .

CMCCT

Organiza os datos
obtidos dunha poboación

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

de frecuencias e obtén
información da táboa elaborada.
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda
de ferramentas tecnolóxicas, en
caso necesario, gráficos
estatísticos adecuados a
distintas situacións
relacionadas con variables
asociadas a problemas sociais,
económicos e da vida cotiá.
UNIDADE 14: PARÁMETROS ESTATÍSTICOS
b
e
f

B5.5. Parámetros de
posición: cálculo,
interpretación e
propiedades.
B5.6. Parámetros de
dispersión: cálculo,
interpretación e
propiedades.
B5.7. Diagrama de caixa e
bigotes.
B5.8. Interpretación
conxunta da media e a
desviación típica.

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

2 sesións

Grao mínimo para a
superación da materia
en tablas de variables
cualitativas ou
cuantitativas; calcula as
suas frecuencias
absolutas e relativas
empregando a
calculadora se fose
necesario, e representa
os datos gráficamente.

Competencias
clave

CSC

4 SESIÓNS
2 sesións

Resolve exercicios e
problemas estatísticos,
calculando a media
aritmética, a mediana, a
moda, e os cuartís.

CMCCT

1 sesión

Resolve exercicios e
problemas
estatísticos,
calculando o rango e a
desviación típica.

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

describir os datos.
b
e
f

b

B5.9. Identificación das
B5.3. Analizar e interpretar MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario
fases e tarefas dun
a información estatística
axeitado para describir,
estudo estatístico.
que aparece nos medios
analizar e interpretar
Análise e descrición de
de comunicación,
información estatística dos
traballos relacionados coa
valorando a súa
medios de comunicación e
estatística, con
representatividade e a
outros ámbitos da vida cotiá.
interpretación da
súa fiabilidade.
MACB5.3.2. Emprega a
información e detección
calculadora e medios
de erros e manipulacións.
tecnolóxicos para organizar os
B5.10. Utilización de
datos, xerar gráficos
calculadora e outros
estatísticos e calcular
medios tecnolóxicos
parámetros de tendencia
axeitados para a análise,
central e dispersión.
a elaboración e a
presentación de informes
MACB5.3.3. Emprega medios
e documentos sobre
tecnolóxicos para comunicar
informacións estatísticas
información resumida e
nos medios de
relevante sobre unha variable
comunicación.
estatística analizada

Durante todas as
sesións da
unidade

CCL

Durante todas
as sesións da
unidade

CD

1 sesión

CD

UNIDADE 15: PROBABILIDADE

5 SESIÓNS

B5.11. Experiencias
aleatorias. Sucesos e

B5.4. Estimar a posibilidade MACB5.4.1. Identifica os
de que aconteza un suceso
experimentos aleatorios e

1 sesións

Identifica e define os
experimentos aleatorios

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

f
g

Contidos

espazo mostral.
B5.12. Cálculo de
probabilidades mediante
a regra de Laplace.
Diagramas de árbore
sinxelos. Permutacións;
factorial dun número.
B5.13. Utilización da
probabilidade para tomar
decisións fundamentadas
en diferentes contextos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

asociado a un
experimento aleatorio
sinxelo, calculando a súa
probabilidada partir da
súa frecuencia relativa, a
regra de Laplace ou os
diagramas de árbore, e
identificando os
elementos asociados ao
experimento.

distíngueos dos deterministas.
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario
axeitado para describir e
cuantificar situacións
relacionadas co azar.
MACB5.4.3. Asigna probabilidades
a sucesos en experimentos
aleatorios sinxelos cuxos
resultados son equiprobables,
mediante a regra de Laplace,
enumerando os sucesos
elementais, táboas ou árbores,
ou outras estratexias persoais.
MACB5.4.4. Toma a decisión
correcta tendo en conta as
probabilidades das distintas
opcións en situacións de
incerteza.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

e distíngueos dos
deterministas,
Durante todas as xustificando as
sesións do ta diferencias, e
unidade
aplicándoas a casos
concretos.
3 sesións

1 sesión

Analiza sucesos en
experimentos aleatorios
sinxelos e calcula as
probabilidades, aplicando
a regra de Laplace.

Competencias
clave

CMCCT
CCL

CMCCT

CSIEE
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5.3.1.1. CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES EN 3º ESO ACADÉMICAS
1.
Recoñece os distintos conxuntos de números: naturais, enteiros, racionais, irracionais e reais.
2.
Realiza correctamente operacións combinadas con números naturais, enteiros e racionais. Resolución de problemas.
3.
Manexa correctamente as propiedades das potencias de expoñente enteiro.
4.
Manexa o truncamento e o redondeo.
5.
Calcula a fracción xeratriz dun número decimal.
6.
Calcula raíces e expresa unha raíz en forma de potencia.
7.
Opera con polinomios: suma, resta, multiplicación, división (utilizando Ruffini se é o caso) e potencias.
8.
Emprega adecuadamente as igualdades notables.
9.
Factoriza polinomios con raíces enteiras utilizando Ruffini, identidades notables e a extracción de factor común.
10.
Resolve ecuacións de primeiro, segundo grao, de grao superior a dous sinxelas, e sistemas de ecuacións lineais.
11.
Traduce a linguaxe alxébrica enunciados de problemas.
12.
Resolve problemas nos que sexa necesario empregar ecuacións ou sistemas de ecuacións.
13.
Resolve problemas aplicando o teorema de Pitágoras e os criterios de semellanza e Teorema de Tales.
14.
Recoñece figuras no espazo. Calcula a área e o volume de poliedros e corpos de revolución. O globo terráqueo.
15.
Representa e interpreta funcións sinxelas, así como as súas propiedades elementais.
16.
Describe situacións da vida real mediante funcións lineais e cuadráticas. Represéntaas e coñece as principais
características. Coñece distintas expresións da ecuación da recta.
17.
Construe duna táboa estatística e cálcula das súas principais medidas. Interpreta conxunta destas.
18.
Asigna probabilidades a sucesos en experiencias regulares. Utiliza técnicas de reconto coma árbores sinxelas.
19.
Coñece e manexa a Lei de Laplace.
20.
En xeral, comproba o axuste da solución á situación presentada.
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5.3.2.- MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 3º DE ESO
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

f
h

f
h

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

B1.1. Expresar verbalmente, MAPB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o
de xeito razoado, o proceso
proceso seguido na
seguido na resolución dun
resolución dun problema.
problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

B1.2. Estratexias e
B1.2. Utilizar procesos de
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o
procedementos postos en
razoamento e estratexias
enunciado dos problemas (datos,
práctica: uso da linguaxe
de resolución de
relacións entre os datos, e
apropiada (gráfica,
problemas, realizando os
contexto do problema).
numérica, alxébrica, etc.),
cálculos necesarios e
reformulación do
comprobando as solucións
MAPB1.2.2. Valora a información
problema, resolver
obtidas.
dun enunciado e relaciónaa co

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Expresa verbalmente o
procedemento seguido
na resolución das
actividades.

CCL

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques
seguintes.

CMCCT

Analiza o enunciado das
actividades e
comprende a relación
entre os datos que
aparecen,

CMCCT

Analiza o enunciado e
entende que existe

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

subproblemas, reconto
exhaustivo, empezar por
casos particulares
sinxelos, buscar
regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións utilizadas,
asignación de unidades
aos resultados,
comprobación e
interpretación das
solucións no contexto da
situación, procura
doutras formas de
resolución, etc.
b
e
f
g
h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

número de solucións do
problema.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
máis dunha solución ou
que é única.

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
MAPB1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre
o proceso de resolución de
problemas.

B1.2. Estratexias e
B1.3. Describir e analizar
MAPB1.3.1. Identifica patróns,
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades e leis
práctica: uso da linguaxe
atopar patróns,
matemáticas en situacións de
apropiada (gráfica,
regularidades e leis
cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en
numéricos, xeométricos,
reformulación do
contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e
problema, resolución de
xeométricos, funcionais,
probabilísticos.
subproblemas, reconto
estatísticos e
exhaustivo, comezo por
probabilísticos, valorando MAPB1.3.2. Utiliza as leis
matemáticas atopadas para
casos particulares
a súa utilidade para facer
realizar simulacións e predicións
sinxelos, procura de
predicións.
sobre os resultados esperables,
regularidades e leis, etc.
e valora a súa eficacia e a súa

Competencias
clave

CMCCT

Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental,axudándose con
un debuxo ou táboa,
contraexemplos, ….

CMCCT
CAA

CMCCT

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas
logo de resolvelos, revisando o
proceso de resolución, e os
pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da
solución ou procurando outras
formas de resolución.

Resolve actividades
revisando a resolución
seguida. Algunhas
veces é capaz de
buscar formas
alternativas de
realizar a mesma
actividade.

CMCCT

MAPB1.4.2. Formúlase novos
problemas, a partir de un
resolto, variando os datos,
propondo novas preguntas,
resolvendo outros problemas
parecidos, formulando casos
particulares ou máis xerais de

Recoñece o método de
resolución empregado
en actividades xa
resoltas.

CMCCT

idoneidade.

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

CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

interese, e establecendo
conexións entre o problema e a
realidade.
f
h

a
b
c
d
e
f
g

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

B1.5. Elaborar e presentar
MAPB1.5.1. Expón e defende o
informes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
resultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando
obtidas nos procesos de
as linguaxes alxébrica, gráfica,
investigación.
xeométrica e estatísticoprobabilística.

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

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

Explica o procedemento
seguido e os
resultados obtidos na
actividade, utilizando
as súas propias
palabras.

MAPB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade
susceptibles de conter
problemas de interese.
MAPB1.6.2. Establece conexións
entre un problema do mundo
real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os
problemas matemáticos que
subxacen nel, e os
coñecementos matemáticos

CCL
CMCCT

CMCCT
CSC

Identifica os conceptos
estudados en
problemas do seu
entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución, pero

CMCCT
CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

necesarios.
MAPB1.6.3. Usa, elabora ou
constrúe modelos matemáticos
sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns
problemas dentro do campo das
matemáticas.

e

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

comete algúns erros.
Utiliza modelos
matemáticos sinxelos.

CMCCT

MAPB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no
contexto da realidade.

CMCCT

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real,
para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e
propón melloras que aumenten a
súa eficacia.

CMCCT

g

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

B1.7. Valorar a modelización MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o
matemática como un
proceso e obtén conclusións
recurso para resolver
sobre o e os seus resultados,
problemas da realidade
valorando outras opinións.
cotiá, avaliando a eficacia
e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.

a

B1.5. Práctica dos procesos

B1.8. Desenvolver e cultivar

f

Temporalización

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes

CMCCT
CAA
CSC

Resolve actividades en

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

b

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

as actitudes persoais
inherentes ao quefacer
matemático.

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

c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

grupo de forma
colaborativa, tendo en
conta as opinións e
ideas dos
compañeiros/as.

CSIEE

MAPB1.8.2. Formúlase a
resolución de retos e problemas
coa precisión, o esmero e o
interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da
situación.

Presenta unha actitude
de esforzó e amosa
interese na resolución
das actividades

CMCCT

MAPB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e
adopta a actitudaxeitada para
cada caso.

Sabe distinguir
actividades de tipo
problema das de cálculo
puro

CMCCT

MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas, e
procurar respostas adecuadas,
tanto no estudo dos conceptos
como na resolución de
problemas.

Entende os enunciados
das actividades, pero
abórdaas sen planificar o
seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas para
entender os conceptos
estudados na unidade.

CMCCT

MAPB1.8.5. Desenvolve
habilidades sociais de
cooperación e traballo en

É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros e

CSC

CSC

CAA
CCEC

CSIEE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

equipo.
b
g

b
g

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

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

MAPB1.9.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de
problemas, de investigación e de
matematización ou de
modelización, valorando as
consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza
e utilidade.

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

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

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os
problemas resoltos e os
procesos desenvolvidos,
valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras
similares.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

compañeiras.
CMCCT
CSIEE

Recoñece o
procedemento
utilizado en
actividades resoltas,
aínda que lle costa
aplicalo en actividades
similares.

CMCCT
CAA
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Contidos

b

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

e
f
g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.11. Empregar as
MAPB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo,
realizando
realización de cálculos
Recollida ordenada e a
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
organización de datos.
alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
Elaboración e creación de
estatísticos, facendo
destes impida ou non aconselle
representacións
representacións gráficas,
facelos manualmente.
gráficas de datos
recreando situacións
numéricos, funcionais
matemáticas mediante
ou estatísticos.
simulacións ou analizando MAPB1.11.2. Utiliza medios
Facilitación da
con sentido crítico
tecnolóxicos para facer
comprensión de
situacións diversas que
representacións gráficas de
conceptos e
axuden á comprensión de
funcións con expresións
propiedades
conceptos matemáticos ou
alxébricas complexas e extraer
xeométricas ou
á resolución de problemas.
información cualitativa e
funcionais, e realización
cuantitativa sobre elas.
de cálculos de tipo
MAPB1.11.3. Deseña
numérico, alxébrico ou
representacións gráficas para
estatístico.
explicar o proceso seguido na
Deseño de simulacións e
solución de problemas, mediante
elaboración de
a utilización de medios
predicións sobre
tecnolóxicos.
situacións matemáticas
diversas.

Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo
e as conclusións e os

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

Competencias
clave
CMCCT
CD

CMCCT

CMCCT

CMCCT
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Contidos

resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en
ámbitos apropiados, da
información e as ideas
matemáticas.

a
b
e
f
g

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

propiedades xeométricas.
MAPB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento
de datos e gráficas
estatísticas, extraer
informacións e elaborar
conclusións.

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

CMCCT

Selecciona a información
necesaria e elabora un
documento dixital.

CCL
CD

CCL

CD
CAA
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Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

actividades, analizando puntos
fortes e débiles de seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.
MAPB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas para
compartir ficheiros e tarefas.

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

CD
CSC
CSIEE

Consulta, comunicación e
compartición, en
ámbitos apropiados, da
información e as ideas
matemáticas.
BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

70 SESIÓNS

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6,7 e 8
e
f
g

B2.1. Potencias de números B2.1. Utilizar as
naturais con expoñente
propiedades dos números
enteiro. Significado e uso.
racionais e decimais para
Potencias de base 10.
operar con eles, utilizando
Aplicación para a
a forma de cálculo e
expresión de números moi
notación adecuada, para
pequenos. Operacións con
resolver problemas, e
números expresados en
presentando os
notación científica.
resultados coa precisión

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades
das potencias para simplificar
fraccións cuxos numeradores e
denominadores son produtos de
potencias.

6 sesións

Simplifica fraccións
aplicando as
propiedades das
potencias.

CMCCT

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o
decimal equivalente a unha
fracción, entre decimais finitos
e decimais infinitos periódicos,

2 sesións

Distingue decimais
finitos e decimais
infinitos periódicos e
indica o grupo de

CMCCT
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Contidos

Aplicación a problemas
extraídos do ámbito
social e físico.
B2.2. Xerarquía de
operacións.
B2.3. Números decimais e
racionais. Transformación
de fraccións en decimais e
viceversa. Números
decimais exactos e
periódicos.
B2.4. Operacións con
fraccións e decimais.
Cálculo aproximado e
redondeo. Erro cometido.
B2.5. Elaboración e
utilización de estratexias
para o cálculo mental, para
o cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora ou
outros medios tecnolóxicos.

Criterios de avaliación

requirida.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

e indica neste caso o grupo de
decimais que se repiten ou
forman período.

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

decimais que forman
período.

MAPB2.1.3. Expresa certos
números moi grandes e moi
pequenos en notación científica,
opera con eles, con e sen
calculadora, e utilízaos en
problemas contextualizados.

---------

Utiliza a notación
científica para expresar
números moi grandes ou
moi pequenos, opera con
eles e utilízaos en
problemas.

CMCCT

MAPB2.1.4. Distingue e emprega
técnicas adecuadas para realizar
aproximacións por defecto e por
exceso dun número en problemas
contextualizados, e xustifica os
seus procedementos.

1 sesión

Realiza
aproximacións por
defecto e por exceso,
aínda que lle costa
facelo en resolucións
de problemas

CMCCT

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente
técnicas de truncamento e
redondeo en problemas
contextualizados, recoñecendo
os erros de aproximación en
cada caso para determinar o
procedemento máis axeitado.

1 sesión

Realiza aproximacións
por truncamento e
redondeo.

CMCCT

MAPB2.1.6. Expresa o resultado
dun problema, utilizando a unidade
de medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándoo se

---------

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Realiza operacións
elementais con potencias
de expoñente enteiro.
Realiza operacións
combinadas con
fraccións, tendo en
conta a xerarquía das
operacións.

CMCCT

é necesario coa marxe de erro ou
precisión requiridas, de acordo
coa natureza dos datos.
MAPB2.1.7. Calcula o valor de
expresións numéricas de números
enteiros, decimais e fraccionarios
mediante as operacións
elementais e as potencias de
números naturais e expoñente
enteiro, aplicando correctamente
a xerarquía das operacións.

b
f

B2.6. Investigación de
regularidades, relacións e
propiedades que aparecen
en conxuntos de números.
Expresión usando linguaxe
alxébrica.
B2.7. Sucesións numéricas.
Sucesións recorrentes.
Progresións aritméticas e
xeométricas.

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

Mentras se
desenvolven os
outros
estándares

MAPB2.1.8. Emprega números
racionais e decimais para resolver
problemas da vida cotiá, e analiza
a coherencia da solución.

8 sesións

Resolve problemas cotiás
no conxunto dos números
racionais, aínda que
olvida comprobar a
coherencia da solución

CMCCT

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha
sucesión numérica recorrente
usando a lei de formación a partir
de termos anteriores.

---------

Calcula termos dunha
sucesión a partir de
termos anteriores,
comete algún erro.

CMCCT

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de
formación ou fórmula para o
termo xeral dunha sucesión
sinxela de números enteiros ou
fraccionarios.

---------

MAPB2.2.3. Valora e identifica a

---------

CMCCT

Identifica a presenza

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

presenza recorrente das
sucesións na natureza e resolve
problemas asociados a estas.
b
f

b
g
h

B2.8. Transformación de
expresión alxébricas cunha
indeterminada. Igualdades
notables. Operacións
elementais con polinomios.

B2.9. Ecuacións de segundo
grao cunha incógnita.
Resolución por
distintos métodos.
B2.10. Sistemas lineais de
dúas ecuacións con
dúas incógnitas.
Resolución.
B2.11. Resolución de
problemas mediante a
utilización de ecuacións
e sistemas.

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

recurrente das
sucesións e resolve
problemas asociados a
elas.

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

MAPB2.3.1. Suma, resta e
multiplica polinomios, expresa o
resultado en forma de polinomio
ordenado e aplícao a exemplos da
vida cotiá.

9 sesións

Efectúa operacións
combinadas de
polinomios.

CMCCT

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as
identidades notables
correspondentes ao cadrado dun
binomio e unha suma por
diferenza, e aplícaas nun contexto
adecuado.

6 sesións

Desenvolve binomios de
cadrados e sumas por
diferenzas e aplícaas
nun contexto
adecuado.

CMCCT

B2.4. Resolver problemas
da vida cotiá nos que se
precise a formulación e a
resolución de ecuacións de
primeiro e segundo grao, e
sistemas lineais de dúas
ecuacións con dúas
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
alxébricas, gráficas ou
recursos tecnolóxicos, e
valorar e contrastar os
resultados obtidos.

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de
segundo grao completas e
incompletas mediante
procedementos alxébricos e
gráficos.

10 sesións

Resolve ecuacións de 2º
grao completas e
incompletas utilizando
o método máis
adecuado.

CMCCT

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de
dúas ecuacións lineais con dúas
incógnitas mediante
procedementos alxébricos ou
gráficos.

15 sesións

Resolve sistemas de
dúas ecuacións lineais
con dúas incógnitas
mediante métodos
alxébricos e gráficos.

CMCCT

MAPB2.4.3. Formula

12 sesións

Plantexa problemas da
vida cotiá mediante

CMCCT
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Competencias
clave

ecuacións de primerio,
segundo grao e sistemas
lineais de dúas ecuacións
con dúas incógnitas.

alxebricamente unha situación
da vida cotiá mediante
ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas lineais de dúas
ecuacións con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta
criticamente o resultado obtido.
BLOQUE 3. XEOMETRÍA

Grao mínimo para a
superación da materia

27 SESIÓNS

UNIDADES: 11, 12 e 13
e
f
l
n

B3.1. Xeometría do plano:
B3.1. Recoñecer e describir MAPB3.1.1. Coñece as propiedades
mediatriz dun segmento e
os elementos e as
dos puntos da mediatriz dun
bisectriz dun ángulo;
propiedades
segmento e da bisectriz dun
ángulos e as súas
características das
ángulo.
relacións; perímetros e
figuras planas, os corpos
áreas de polígonos;
xeométricos elementais e MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades
da mediatriz e a bisectriz para
lonxitude e área de
as súas configuracións
resolver problemas xeométricos
figuras circulares.
xeométricas.
sinxelos.
Propiedades.

-----

Coñece as propiedades
dos puntos da
mediatriz e da
bisectriz

CMCCT

-------

Resolve problemas
xeométricos sinxelos
utilizando as
propiedades da
mediatriz e bisectriz.

CMCCT

B3.2. Xeometría do
espazo: áreas e
volumes.
B3.5. Uso de ferramentas
pedagóxicas adecuadas,
entre elas as
tecnolóxicas, para
estudar formas,

MAPB3.1.3. Manexa as relacións
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan ou por
paralelas cortadas por unha
secante, e resolve problemas
xeométricos sinxelos nos que
interveñen ángulos.

-------

CMCCT
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configuracións e relacións
xeométricas.

f
l
n

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro
de polígonos, a lonxitude de
circunferencias e a área de
polígonos e de figuras circulares
en problemas contextualizados,
aplicando fórmulas e técnicas
adecuadas.

10 sesións

Calcula perímetros de
polígonos e figuras
circulares en
problemas
contextualizados.

CMCCT

MAPB3.1.5. Calcula áreas e
volumes de poliedros regulares e
corpos de revolución en
problemas contextualizados,
aplicando fórmulas e técnicas
adecuadas.

14 sesións

Calcula áreas e volumes
de poliedros regulares
e corpos de revolución,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT

--------

Divide segmentos en
partes proporcionais,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT

2 sesións

Utiliza o teorema de
Tales para calcular
lonxitudes en
triángulos semellantes,
aínda que comete algún
erro.

CMCCT

B3.3. Teorema de Tales.
B3.2. Utilizar o teorema de MAPB3.2.1. Divide un segmento
División dun segmento en
Tales e as fórmulas usuais
en partes proporcionais a
partes proporcionais.
para realizar medidas
outros dados, e establece
Aplicación á resolución de
indirectas de elementos
relacións de proporcionalidade
problemas.
inaccesibles e para obter
entre os elementos homólogos
as medidas de lonxitudes,
de dous polígonos semellantes.
áreas e volumes dos
MAPB3.2.3. Recoñece
corpos elementais, de
exemplos tomados da vida
triángulos semellantes e, en
real, representacións
situacións de semellanza,
artísticas como pintura ou
utiliza o teorema de Tales para
arquitectura, ou da
o cálculo indirecto de
resolución de problemas
lonxitudes.
xeométricos.

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave
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f
l

e
f
g
l
n

f
l

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B3.3. Teorema de Tales.
B3.3. Calcular (ampliación ou MAPB3.3.1. Calcula dimensións
División dun segmento en
redución) as dimensións
reais de medidas de lonxitudes
partes proporcionais.
reais de figuras dadas en
e de superficies en situacións
Aplicación á resolución de
mapas ou planos,
de semellanza ( planos, mapas,
problemas.
coñecendo a escala.
fotos aéreas, etc..).
B3.4. Translacións, xiros e
simetrías no plano.

B3.4. Recoñecer as
MAPB3.4.1. Identifica os
transformacións que levan
elementos máis característicos
dunha
figura
a
outra
dos movementos no plano
B3.5. Uso de ferramentas
mediante movemento no
presentes na natureza, en
pedagóxicas adecuadas,
plano,
aplicar
eses
deseños cotiáns ou en obras de
entre elas as
movementos
e
analizar
arte.
tecnolóxicas, para
deseños
cotiáns,
obras
de
estudar formas,
MAPB3.4.2. Xera creacións
arte e configuracións
configuracións e relacións
propias mediante a composición
presentes
na
natureza
xeométricas.
de movementos, empregando
ferramentas tecnolóxicas cando
sexa necesario.
B3.6. O globo terráqueo.
B3.5. Interpretar o sentido
Coordenadas xeográficas.
das coordenadas
Latitude e lonxitude dun
xeográficas e a súa
punto.
aplicación na localización
de puntos.

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo
terráqueo o Ecuador, os polos,
os meridianos e os paralelos, e é
capaz de situar un punto sobre
o globo terráqueo coñecendo a
súa latitude e a súa lonxitude..

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

1 sesión

Calcula dimensións reais
de medidas de
lonxitude utilizando a
escala.

CMCCT

-------

Coñece os elementos
principais dos
movementos no plano

CMCCT

--------

CCEC

CMCCT
CCEC

--------

CMCCT

23 SESIÓNS

UNIDADES: 9 e 10
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

e
f
g
h

Contidos

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

Criterios de avaliación

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

B4.2. Análise dunha
situación a partir do
estudo das
características locais e
globais da gráfica
correspondente.
B4.3. Análise e comparación
de situacións de
dependencia funcional
dadas mediante táboas e
enunciados.
B4.7. Utilización de
calculadoras gráficas e
programas de computador
para a construción e a
interpretación de
gráficas.
b
f
h

B4.4. Utilización de
modelos lineais para
estudar situacións
provenientes de
diferentes ámbitos de

B4.2. Identificar relacións
da vida cotiá e doutras
materias que poden
modelizarse mediante
unha función lineal,

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

MAPB4.1.1. Interpreta o
comportamento dunha función
dada graficamente e asocia
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

3 sesións

Interpreta
correctamente
sistemas de ecuacións
a partir da súa
representación
gráfica.

CMCCT

MAPB4.1.2. Identifica as
características máis
salientables dunha gráfica
interpretándoas dentro do seu
contexto.

4 sesións

Interpreta as principais
características dunha
gráfica.

CMCCT

MAPB41.3. Constrúe unha gráfica
a partir dun enunciado
contextualizado, describindo o
fenómeno exposto.

2 sesións

Constrúe unha gráfica a
partir dun enunciado
contextualizado

CMCCT

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente
expresións analíticas a funcións
dadas graficamente.

1 sesión

Asocia ecuacións a
representacións
gráficas, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

MAPB4.2.1. Determina as formas
de expresión da ecuación da
recta a partir dunha dada
(ecuación punto- pendente,
xeral, explícita e por dous

5 sesións

Identifica puntos de
corte e pendente
dunha recta, e
represéntaa,
recoñecendo as súas

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

coñecemento e da vida
cotiá, mediante a
confección da táboa, a
representación gráfica e
a obtención da expresión
alxébrica.

valorando a utilidade da
descrición deste modelo e
dos seus parámetros, para
describir o fenómeno
analizado.

f
g
h

Temporalización

puntos), identifica puntos de
corte e pendente, e
represéntaa graficamente.

MAPB4.2.2. Obtén a expresión
analítica da función lineal
asociada a un enunciado e
represéntaa.

B4.5. Expresións da
ecuación da recta.

e

Estándares de aprendizaxe

B4.6. Funcións cuadráticas. B4.3. Recoñecer situacións MAPB4.3.1. Representa
Representación gráfica.
de relación funcional que
graficamente unha función
Utilización para
necesitan ser descritas
polinómica de grao 2 e
representar situacións da
mediante funcións
represéntaa e describe as súas
vida cotiá.
cuadráticas, calculando os
características.
seus
parámetros
e
as
súas
B4.7. Utilización de
MAPB4.3.2. Identifica e describe
características.
calculadoras gráficas e
situacións da vida cotiá que
software específico para
poidan ser modelizadas
a construción e a
mediante funcións cuadráticas,
interpretación de
estúdaas e represéntaas
gráficas.
utilizando medios tecnolóxicos
cando sexa necesario.
BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

distintas formas de
expresión (puntopendente, xeral,
explícita e por dous
puntos).
1 sesión

CMCCT

7 sesións

CMCCT

Mentras
se
desenvolven os
outros
estándares.

CMCCT

4 SESIÓNS

UNIDADES: 14 e 15
a

B5.1. Fases e tarefas dun
estudo estatístico.

B5.1. Elaborar informacións
estatísticas para

MAPB5.1.1. Distingue poboación e
a mostra, e xustifica as

1/2 sesión

Expón exemplos da vida
cotiá nos que discrimina

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

b

Poboación e mostra.
Variables estatísticas:
cualitativas, discretas e
continuas.

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

c
e
f
g
h
m

B5.2. Métodos de selección
dunha mostra estatística.
Representatividade dunha
mostra.
B5.3. Frecuencias
absolutas, relativas e
acumuladas. Agrupación
de datos en intervalos.
B5.4. Gráficas estatísticas:
construción e
interpretación.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

poboación e mostra.

diferenzas en problemas
contextualizados.
MAPB5.1.2. Valora a
representatividade dunha
mostra a través do
procedemento de selección, en
casos sinxelos.

CMCCT

MAPB5.1.3. Distingue entre
variable cualitativa, cuantitativa
discreta e cuantitativa
continua, e pon exemplos.

1/2 sesión

Identifica e discrimina
variables cualitativas e
cuantitativas en casos
propostos e pon
exemplos relacionados
coa vida cotiá .

CMCCT

MAPB5.1.4. Elabora táboas de
frecuencias, relaciona os tipos
de frecuencias e obtén
información da táboa elaborada.

1/2 sesión

Organiza os datos
obtidos dunha poboación
en tablas de variables
cualitativas ou
cuantitativas; calcula as
suas frecuencias
absolutas e relativas
empregando a
calculadora se fose
necesario, e representa
os datos gráficamente.

CMCCT

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda
de ferramentas tecnolóxicas, en
caso necesario, gráficos

1/2 sesións

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

estatísticos adecuados a
distintas situacións
relacionadas con variables
asociadas a problemas sociais,
económicos e da vida cotiá.
MAPB5.1.6. Planifica o proceso
para a elaboración dun estudo
estatístico, de xeito individual ou
en grupo.
e
f

B5.5. Parámetros de
posición: media, moda,
mediana e cuartís.
Cálculo, interpretación e
propiedades.

B5.2. Calcular e interpretar MACP5.2.1. Calcula e interpreta as
os parámetros de posición
medidas de posición (media,
e de dispersión dunha
moda, mediana e cuartís) dunha
variable estatística para
variable estatística para
resumir os datos e
proporcionar un resumo dos
comparar
distribucións
datos.
B5.6. Parámetros de
estatísticas.
dispersión: rango,
MACP5.2.2. Calcula e interpreta
percorrido intercuartílico
os parámetros de dispersión
e desviación típica.
(rango, percorrido
Cálculo e interpretación.
intercuartílico e desviación
B5.7. Diagrama de caixa e
típica) dunha variable
bigotes.
estatística, utilizando a
calculadora e a folla de cálculo,
B5.8. Interpretación
para comparar a
conxunta da media e a
representatividade da media e
desviación típica.
describir os datos.
B5.9. Aplicacións

Traballa en forma
Mentras se
desenvolven os individual ou en grupo un
estudo estatístico.
outros

CMCCT

estándares.
1 sesión

Resolve exercicios e
problemas estatísticos,
calculando a media
aritmética, a mediana, a
moda, e os cuartís.

CMCCT

1 sesión

Resolve exercicios e
problemas
estatísticos,
calculando o rango e a
desviación típica.

CMCCT

informáticas que faciliten
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

o tratamento de datos
estatísticos.
a
a
b
c
d
e
f
g
h
m
c
d
e
f
g
h

B5.1. Fases e tarefas dun
B5.3. Analizar e interpretar MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario
estudo estatístico.
a información estatística
axeitado para describir,
Poboación e mostra.
que aparece nos medios
analizar e interpretar
Variables estatísticas:
de comunicación,
información estatística dos
cualitativas, discretas
valorando a súa
medios de comunicación e
e continuas.
representatividade e
outros ámbitos da vida cotiá.
B5.2. Métodos de selección
fiabilidade.
MAPB5.3.2. Emprega a
dunha mostra
calculadora e medios
estatística.
tecnolóxicos para organizar os
Representatividade
datos, xerar gráficos
dunha mostra.
estatísticos e calcular
B5.3. Frecuencias
parámetros de tendencia
absolutas, relativas e
central e dispersión.
acumuladas. Agrupación
de datos en intervalos.
MAPB5.3.3. Emprega medios
B5.4. Gráficas estatísticas:
tecnolóxicos para comunicar
construción e
información resumida e
interpretación.
relevante sobre unha variable
B5.5. Parámetros de
estatística que analizase.
posición: media, moda,
mediana e cuartís.
Cálculo, interpretación
e propiedades.
B5.6. Parámetros de
dispersión: rango,
percorrido
intercuartílico e

Durante todas as
sesións da
unidade

CCL
CMCCT

Durante todas as
sesións da
unidade

CMCCT

---------

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
B5.7. Diagrama de caixa e
bigotes.
B5.8. Interpretación
conxunta da media e a
desviación típica.
B5.9. Aplicacións
informáticas que
faciliten o tratamento
de datos estatísticos.

108

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

5.3.2.1.- CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES EN 3º ESO APLICADAS
1. Recoñece os distintos conxuntos de números: naturais, enteiros e racionais.
2. Realiza correctamente operacións combinadas con números naturais, enteiros e racionais. Resolución de problemas.
3.Distingue os distintos tipos de decimais e transforma fraccións en decimais e viceversa. Manexa o redondeo.
4. Manexa correctamente as propiedades das potencias con expoñente enteiro.
5. Opera con polinomios: suma, resta, multiplicación e división.
6. Emprega adecuadamente as igualdades notables.
7.Resolve ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións lineais.
8.Traduce a linguaxe alxébrica enunciados de problemas.
9. Resolve problemas nos que sexa necesario empregar ecuacións ou sistemas de ecuacións.
10.Resolve problemas aplicando o teorema de Pitágoras e Tales e os criterios de semellanza. Calcula áreas e perímetros de
figuras planas.
11.Recoñece figuras no espazo. Calcula a área e o volume de poliedros e corpos de revolución.
12. Representa e interpreta funcións sinxelas, así como as súas propiedades elementais.
13. Describe situacións da vida real mediante funcións lineais e coñece as súas ecuacións.
14.Coñece os conceptos de variable, poboación e mostra. Construe una táboa estatística, represéntaa graficamente e calcula as
súas principais medidas. Interpretación conxunta destas.
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5.4 - 4º ESO
5.4.1.- MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º DE ESO.
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

f
h

e
f
h

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

B1.1. Expresar verbalmente, MACB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o
de xeito razoado, o proceso
proceso seguido na
seguido na resolución dun
resolución dun problema.
problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

B1.2. Estratexias e
B1.2. Utilizar procesos de
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
procedementos postos en
razoamento e estratexias
enunciado dos problemas (datos,
práctica: uso da linguaxe
de resolución de
relacións entre os datos, e
apropiada (gráfica,
problemas, realizando os
contexto do problema).
numérica, alxébrica, etc.),
cálculos necesarios e
reformulación do
comprobando as solucións
MACB1.2.2. Valora a información
problema, resolver
obtidas.
dun enunciado e relaciónaa co
subproblemas, reconto
número de solucións do

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Expresa verbalmente o
procedemento seguido
na resolución das
actividades.

CCL

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques
seguintes.

CMCCT

Analiza o enunciado das
actividades e
comprende a relación
entre os datos que
aparecen,

CMCCT

Analiza o enunciado e
entende que existe
máis dunha solución ou

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

exhaustivo, empezar por
casos particulares
sinxelos, buscar
regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións utilizadas,
asignación de unidades
aos resultados,
comprobación e
interpretación das
solucións no contexto da
situación, procura
doutras formas de
resolución, etc.
b
e
f
g
h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

problema.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
que é única.

MACB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre
o proceso de resolución de
problemas.

B1.2. Estratexias e
B1.3. Describir e analizar
MACB1.3.1. Identifica patróns,
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades e leis
práctica: uso da linguaxe
atopar patróns,
matemáticas en situacións de
apropiada (gráfica,
regularidades e leis
cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en
numéricos, xeométricos,
reformulación do
contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e
problema, resolución de
xeométricos, funcionais,
probabilísticos.
subproblemas, reconto
estatísticos e
exhaustivo, comezo por
probabilísticos, valorando MACB1.3.2. Utiliza as leis
matemáticas atopadas para
casos particulares
a súa utilidade para facer
realizar simulacións e predicións
sinxelos, procura de
predicións.
sobre os resultados esperables,
regularidades e leis, etc.
e valora a súa eficacia e a súa
B1.4. Formulación de
idoneidade.

Competencias
clave

CMCCT

Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental,axudándose con
un debuxo ou táboa,
contraexemplos, ….

CMCCT
CAA

CMCCT

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

Resolve actividades
revisando a resolución
seguida. É capaz de
buscar formas
alternativas de
realizar a mesma
actividade.

CMCCT

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

Recoñece o método de
resolución empregado
en actividades xa
resoltas.

CMCCT

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

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

CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

realidade.
f
h

a
b
c
d
e
f
g

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

B1.5. Elaborar e presentar
MACB1.5.1. Expón e defende o
informes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
resultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando
obtidas nos procesos de
as linguaxes alxébrica, gráfica,
investigación.
xeométrica e estatísticoprobabilística.

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

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

Explica o procedemento
seguido e os
resultados obtidos na
actividade, utilizando
linguaxe matemático.

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

CCL
CMCCT

CMCCT
CSC

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

Identifica os conceptos
estudados en
problemas do seu
entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución.

CMCCT

MACB1.6.3. Usa, elabora ou

Utiliza modelos

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

constrúe modelos matemáticos
sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns
problemas dentro do campo das
matemáticas.
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no
contexto da realidade.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
matemáticos sinxelos
que permitan a
resolución de
problemas dentro do
campo das matemática
Interpreta a solución
matemática do
problema no contexto
da realidade.

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

Competencias
clave

CMCCT

CMCCT

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

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

CMCCT

g

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

a

B1.5. Práctica dos procesos

B1.8. Desenvolver e cultivar

Resolve actividades en

CMCCT

f

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes

CAA
CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

b

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

as actitudes persoais
inherentes ao quefacer
matemático.

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

c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia
grupo de forma
colaborativa, tendo en
conta outras opinións e
ideas.

Competencias
clave
CSIEE
CSC

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

Presenta unha actitude
de esforzó e amosa
interese na resolución
das actividades

CMCCT

MACB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e
adopta a actitudaxeitada para
cada caso.

Sabe distinguir
actividades de tipo
problema das de cálculo
puro

CMCCT

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

Entende os enunciados
das actividades e
abórdaas planificando o
seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas para
entender os conceptos
estudados na unidade.

CMCCT

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

É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros e
compañeiras.

CSC

CAA
CCEC

CSIEE
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b

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

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

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

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

g

b
g

b
e
f
g

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

Confia nas propias
capacidades para
desenvolver actitudes
adecuadas e afronta
as dificultades propias
do traballo científico.

CMCCT

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

Recoñece o
procedemento
utilizado en
actividades resoltas, e
aplícao en actividades
similares.

CMCCT

Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

CMCCT

B1.11. Empregar as
MACB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo, realizando
realización de cálculos
Recollida ordenada e a
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
organización de datos.
alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
Elaboración e creación de
estatísticos, facendo
destes impida ou non aconselle
representacións
representacións gráficas,
facelos manualmente.
gráficas de datos
recreando situacións
numéricos, funcionais
MACB1.11.2. Utiliza medios
matemáticas mediante
ou estatísticos.
tecnolóxicos para facer
simulacións ou analizando
representacións gráficas de
Facilitación da
con sentido crítico
funcións con expresións

Temporalización

CSIEE

CAA

CD

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

Criterios de avaliación

situacións diversas que
axuden á comprensión de
conceptos matemáticos ou
á resolución de problemas.

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

B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a

B1.12. Utilizar as
tecnoloxías da
información e da
comunicación de maneira
habitual no proceso de

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
MACB1.11.3. Deseña
representacións gráficas para
explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante
a utilización de medios
tecnolóxicos.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT

MACB1.12.1. Elabora documentos
dixitais propios (de texto,
presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.), como resultado do
proceso de procura, análise e

Selecciona a información
necesaria e elabora un
documento dixital.

CCL
CD
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organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións
gráficas de datos
numéricos, funcionais
ou estatísticos.
Facilitación da
comprensión de
conceptos e
propiedades
xeométricas ou
funcionais, e realización
de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de
predicións sobre
situacións matemáticas
diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo
e as conclusións e os
resultados obtidos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

aprendizaxe, procurando,
selección de información
analizando e
relevante, coa ferramenta
seleccionando información
tecnolóxica axeitada, e
salientable en internet ou
compárteos para a súa discusión
noutras fontes,
ou difusión.
elaborando documentos
MACB1.12.2. Utiliza os recursos
propios, facendo
creados para apoiar a
exposicións e
exposición oral dos contidos
argumentacións destes, e
traballados na aula.
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar
a interacción.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente
os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das
actividades, analizando puntos
fortes e débiles de seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.
MACB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas para
compartir ficheiros e tarefas.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

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

Competencias
clave

CCL

CD
CAA

CD
CSC
CSIEE

Consulta, comunicación e
compartición, en
ámbitos apropiados, da
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

información e as ideas
matemáticas.

f
l

B2.1. Recoñecemento de
números que non poden
expresarse en forma de
fracción. Números
irracionais.
B2.2. Representación de
números na recta real.
Intervalos.

b
f

BB2.2. Representación de
números na recta real.
Intervalos.
B2.3. Interpretación e
utilización dos números

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

48 SESIÓNS

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS

18 SESIÓNS

B2.1. Coñecer os tipos de
números e interpretar o
significado dalgunhas das
súas propiedades máis
características
(divisibilidade, paridade,
infinitude, proximidade,
etc.).

B2.2. Utilizar os tipos de
números e operacións,
xunto coas súas
propiedades, para
recoller, transformar e

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de
números reais (naturais,
enteiros, racionais e
irracionais), indicando o criterio
seguido, e utilízaos para
representar e interpretar
axeitadamente información
cuantitativa.

2 sesións

MMACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao
utilizalos en contextos de
resolución de problemas.

2 sesións

MACB2.2.1. Opera con eficacia
empregando cálculo mental,
algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas
informáticos, e utilizando a

Clasifica un grupo de
números segundo o
menor conxunto de
números ao que
pertencen.

CMCCT

Representa números na
recta real e intervalos.

Mentras se
Opera con empregando
desenvolven os
cálculo mental,
outros
algoritmos de lapis e
estándares.
papel, ou calculadora,
utilizando a notación

CMCCT

CMCCT
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reais, as operacións e as
propiedades características
en diferentes contextos,
elixindo a notación e a
precisión máis axeitadas en
cada caso.
B2.4. Potencias de
expoñente enteiro ou
fraccionario e radicais
sinxelos. Relación entre
potencias e radicais.
B2.5. Operacións e
propiedades das potencias
e dos radicais.
B2.6. Xerarquía de
operacións.
B2.7. Cálculo con
porcentaxes. Xuro simple e
composto.
B2.8. Logaritmos: definición
e propiedades.
B2.9. Manipulación de
expresións alxébricas.
Utilización de igualdades
notables.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

intercambiar información,
notación máis axeitada.
e resolver problemas
MACB2.2.2. Realiza estimacións
relacionados coa vida
correctamente
e xulga se os
diaria e con outras
resultados
obtidos
son razoables.
materias do ámbito
educativo.
MACB2.2.3. Establece as
relacións entre radicais e
potencias, opera aplicando as
propiedades necesarias e
resolve problemas
contextualizados.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

máis axeitada.
Realiza por defecto e
por exceso, analizando
os resultados.

CMCCT

8 sesións

Establece relacións
entre radicais e
potencias e opera
aplicando as propiedades
necesarias, aínda que
comte algún erro.

CMCCT

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

----------

Aplica porcentaxes á
resolución de
problemas cotiáns e
financeiros

CMCCT

MACB2.2.5. Calcula logaritmos
sinxelos a partir da súa
definición ou mediante a
aplicación das súas propiedades,
e resolve problemas sinxelos.

5 sesións

Calcula logartimos
sinxelos a partir da súa
definición, aínda que
comete erros.

CMCCT

MACB2.2.6. Compara, ordena,
clasifica e representa distintos
tipos de números sobre a recta
numérica utilizando diversas
escalas.

1 sesión

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

MACB2.2.7. Resolve problemas
que requiran propiedades e
conceptos específicos dos
números.
UNIDADES: 2 e 3
b
f

f
g

B2.10. Polinomios. Raíces e B2.3. Construír e
factorización.
interpretar expresións
B2.11. Ecuacións de grao
alxébricas, utilizando con
superior a dous.
destreza a linguaxe
B2.12. Fraccións alxébricas.
alxébrica, as súas
Simplificación e operacións.
operacións e as súas
propiedades.

B2.13. Resolución de
problemas cotiáns e
doutras áreas de

B2.4. Representar e
analizar situacións e
relacións matemáticas

Temporalización

Ao longo da
unidade

Grao mínimo para a
superación da materia
Resolve problemas que
requiran propiedades e
conceptos específicos
dos números.

Competencias
clave
CMCCT

30 SESIÓNS
MACB2.3.1. Exprésase con
eficacia facendo uso da linguaxe
alxébrica.

Mentas se
Fai uso correcto da
desenvolven os
linguaxe alxébrica.
outros
estándares
Coñece e utiliza de
forma combinada a
regra de Rufini e as
identidades notables
para sacar factor
común e factorizar un
polinomio.

CMCCT

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun
polinomio e factorízao
utilizando a regra de Ruffini, ou
outro método máis axeitado.

3 sesións

CMCCT

MMACB2.3.3. Realiza operacións
con polinomios, igualdades
notables e fraccións alxébricas
sinxelas.

8 sesións

MACB2.3.4. Fai uso da
descomposición factorial para a
resolución de ecuacións de grao
superior a dous.

3 sesións

Resolve ecuacións de
grao superior a dous,
factorizando.

CMCCT

MACB2.4.1. Formula
alxebricamente as restricións
indicadas nunha situación da

16 sesións

Resolve ecuacións,
inecuacións e sistemas
obtidos de situacións

CMCCT

CMCCT

Opera polinomios e
fraccións alxébricas.
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coñecemento mediante
ecuacións e sistemas.
B2.14. Inecuacións de
primeiro e segundo grao.
Interpretación gráfica.
Resolución de problemas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

utilizando inecuacións,
ecuacións e sistemas para
resolver problemas
matemáticos e de
contextos reais..

Temporalización

vida real, estúdao e resolve,
mediante inecuacións, ecuacións
ou sistemas, e interpreta os
resultados obtidos.

BLOQUE 3: XEOMETRÍA

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

da vida real.

45 SESIÓNS

UNIDADES: 6,7,e 8
f
l

b
e
f

B3.1. Medidas de ángulos no B3.1. Utilizar as unidades
sistema sesaxesimal e en
angulares dos sistemas
radiáns.
métrico sesaxesimal e
internacional, así como as
B3.2. Razóns
relacións e as razóns da
trigonométricas.
trigonometría elemental,
Relacións entre elas.
para resolver problemas
Relacións métricas nos
trigonométricos en
triángulos..
contextos reais..

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e
relacións da trigonometría
básica para resolver problemas
empregando medios
tecnolóxicos, de ser preciso,
para realizar os cálculos.

B3.3. Aplicación dos
BB3.2. Calcular magnitudes MMACB3.2.1. Utiliza as
coñecementos xeométricos
efectuando medidas
ferramentas tecnolóxicas, as
á resolución de problemas
directas e indirectas a
estratexias e as fórmulas
métricos no mundo físico:
partir de situacións reais,
apropiadas para calcular
medida de lonxitudes, áreas
empregando os
ángulos, lonxitudes, áreas e
e volumes.
instrumentos, as técnicas
volumes de corpos e figuras
ou
as
fórmulas
máis
xeométricas.
B3.2. Razóns
adecuadas,
e
aplicando
as
trigonométricas. Relacións
MACB3.2.2. Resolve triángulos

7 sesións

Utiliza conceptos e
relacións da
trigonometría básica
para resolver
problemas e realizar
cálculos, añinda que
comete algún erro.

Mentras se
deselvolven os
outros
estándares.

CMCCT

CMCCT
CD

Resolve triángulos

CMCCT
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entre elas. Relacións
métricas nos triángulos.

Criterios de avaliación

unidades de medida.

Estándares de aprendizaxe

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

e
f

B3.4. Iniciación á xeometría B3.3. Coñecer e utilizar os
analítica no plano:
conceptos e os
coordenadas. Vectores.
procedementos básicos da
Ecuacións da recta.
xeometría analítica plana
Paralelismo;
para representar,
perpendicularidade.
describir e analizar
B3.5. Semellanza. Figuras
formas e configuracións
semellantes. Razón entre
xeométricas sinxelas.
lonxitudes, áreas e volumes
de corpos semellantes.
B3.6. Aplicacións
informáticas de xeometría
dinámica que facilite a
comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas.

Temporalización

7 sesións

15 sesións

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

utilizando as razóns
trigonométricas e as
súas relacións.
Resolve problemas
xeométricos da vida cotiá
que requiran cálculo de
áreas de polígonos e
figuras circulares; e
volumes de poliedros e
corpos de revolución

CMCCT

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

2 sesións

CMCCT

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

2 sesións

Calcula o módulo dun
vector.

CMCCT

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

2 sesións

Calcula a pendente dunha
recta e sabe o seu
significado.

CMCCT

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

5 sesións

Calcula as distintas
ecuacións dunha recta.

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
MACB3.3.5. Recoñece distintas
expresións da ecuación dunha
recta e utilízaas no estudo
analítico das condicións de
incidencia, paralelismo e
perpendicularidade.

MACB3.3.6. Utiliza recursos
tecnolóxicos interactivos para
crear figuras xeométricas e
observar as súas propiedades e
as súas características.
BLOQUE 4. FUNCIÓNS

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

5 sesións

Identifica as distintas
expresións da ecuación
dunha recta e utilízaas
no estudo analítico das
condicións de incidencia,
paralelismo e
perpendicularidade.

CMCCT

--------

CMCCT
CD

21 SESIÓNS

UNIDADES: 4 e 5
a
f
g

B4.1. Interpretación dun
fenómeno descrito
mediante un enunciado,
unha táboa, unha gráfica ou
unha expresión analítica.
Análise de resultados.
B4.2. Funcións elementais
(lineal, cuadrática,
proporcionalidade inversa,
exponencial e logarítmica, e
definidas en anacos):
características e

B4.1. Identificar relacións
cuantitativas nunha
situación, determinar o tipo
de función que pode
representalas, e aproximar
e interpretar a taxa de
variación media a partir
dunha gráfica ou de datos
numéricos, ou mediante o
estudo dos coeficientes da
expresión alxébrica

MACB4.1.1. Identifica e explica
relacións entre magnitudes que
poden ser descritas mediante
unha relación funcional, e asocia
as gráficas coas súas
correspondentes expresións
alxébricas.

2 sesións

MACB4.1.2. Explica e representa
graficamente o modelo de relación
entre dúas magnitudes para os
casos de relación lineal,
cuadrática, proporcionalidade

4 sesións

Asocia as gráficas coas
súas correspondentes
expresións alxébricas.

CMCCT

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

inversa, exponencial e logarítmica,
empregando medios tecnolóxicos,
de ser preciso.
MACB4.1.3. Identifica, estima ou
calcula parámetros
característicos de funcións
elementais.

1 sesión

MACB4.1.4. Expresa
razoadamente conclusións sobre
un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou
dos valores dunha táboa.

1 sesión

CMCCT

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

2 sesións

CMCCT

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

3 sesións

Calcula os parámetros
característicos de
funcións elementais

Interpreta situacións
reais que responden a
funcións: lineais,
cuadráticas, de
proporcionalidade
inversa, definidas a
anacos e exponenciais
e logarítmicas.

CMCCT

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

a
f
g

Contidos

B4.3. Recoñecemento
doutros modelos
funcionais: aplicacións a
contextos e situacións
reais.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e
software específico para
a construción e
interpretación de
gráficas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

B4.2. Analizar información
proporcionada a partir de
táboas e gráficas que
representen relacións
funcionais asociadas a
situacións reais obtendo
información sobre o seu
comportamento, a
evolución e os posibles
resultados finais.

MACB4.2.1. Interpreta
criticamente datos de táboas e
gráficos sobre diversas
situacións reais.

2 sesións

CMCCT

MACB4.2.2. Representa datos
mediante táboas e gráficos
utilizando eixes e unidades
axeitadas.

2 sesións

CMCCT

MACB4.2.3. Describe as
características máis
importantes que se extraen
dunha gráfica sinalando os
valores puntuais ou intervalos
da variable que as determinan
utilizando tanto lapis e papel
como medios tecnolóxicos.

2 sesións

Interpreta e describe as
principais
características dunha
gráfica.

CMCCT

MACB4.2.4. Relaciona distintas
táboas de valores, e as súas
gráficas correspondentes.

2 sesións

Relaciona distintas
táboas de valores, e as
súas gráficas
correspondentes

CMCCT

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

10 SESIÓNS

UNIDADES: 9,10,11 e 12
b
f

B5.1. Introdución á
B5.1. Resolver situacións e
MACB5.1.1. Aplica en problemas
combinatoria:
problemas da vida cotiá
contextualizados os conceptos
combinacións, variacións e
aplicando os conceptos do
de variación, permutación e

---------

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

g

Contidos

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

Criterios de avaliación

cálculo de probabilidades
e técnicas de reconto
axeitadas.ca.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

combinación
MACB5.1.2. Identifica e describe
situacións e fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando a
terminoloxía axeitada para
describir sucesos.
MACB5.1.3. Aplica técnicas de
cálculo de probabilidades na
resolución de situacións e
problemas da vida cotiá.

Mentras se
desenvolven os
outros
estándares.

2 sesións

CMCCT

Aplica o cálculo de
probabilidades na
resolución de
situacións e problemas
da vida cotiá.

MACB5.1.4. Formula e comproba
conxecturas sobre os
resultados de experimentos
aleatorios e simulacións.
MACB5.1.6. Interpreta un estudo
estatístico a partir de
situacións concretas próximas.
b
e
f

B5.2. Cálculo de
probabilidades mediante a
regra de Laplace e outras
técnicas de reconto.
B5.3. Probabilidade simple e
composta. Sucesos

B5.2. Calcular
probabilidades simples ou
compostas aplicando a regra
de Laplace, os diagramas de
árbore, as táboas de
continxencia ou outras

Competencias
clave

CMCCT

CMCCT

Mentras se
desenvolven os
outros
estándares.

CCEC

MACB5.2.1. Aplica a regra de
Laplace e utiliza estratexias de
reconto sinxelas e técnicas
combinatorias.

2 sesións

Aplica
a
regra
de
Laplace
e
utiliza
extratexias de reconto
sinxelas.

CMCCT

MACB5.2.2. Calcula a
probabilidade de sucesos

1 sesións

Calcula a probabilidade
de sucesos compostos

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

dependentes e
técnicas combinatorias.
independentes.
B5.4. Experiencias
aleatorias compostas.
Utilización de táboas de
continxencia e diagramas
de árbore para a asignación
de probabilidades.
B5.5. Probabilidade
condicionada.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

compostos sinxelos utilizando,
especialmente, os diagramas de
árbore ou as táboas de
continxencia.

f
g
h

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

Competencias
clave

sinxelos, utilizando os
diagramas en árbore
ou as táboas de
continxencia.

MACB5.2.3. Resolve problemas
sinxelos asociados á
probabilidade condicionada.

1 sesións

Resolve problemas
sinxelos asociados á
probabilidade
condicionada.

CMCCT

MACB5.2.4. Analiza
matematicamente algún xogo de
azar sinxelo, comprendendo as
súas regras e calculando as
probabilidades adecuadas.

1 sesión

Analiza
matematicamente
algún xogo de azar
sinxelo, comprendendo
as súas regras e
calculando as
probabilidades
adecuadas.

CMCCT

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario Durante todas as
adecuado para describir,
sesións da
cuantificar e analizar situacións
unidade
relacionadas co azar.
e

Grao mínimo para a
superación da materia

B4B5.3. Utilizar o
MACB5.4.1. Interpreta
vocabulario axeitado para
criticamente datos de táboas e
a descrición de situacións
gráficos estatísticos.
relacionadas co azar e a
estatística, analizando e
interpretando

Durante todas as
sesións da
unidade

CCL

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

MACB5.4.2. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento
de datos e gráficas
estatísticas, para extraer
informacións e elaborar
conclusións.

Durante todas as
sesións da
unidade

MACB5.4.3. Calcula e interpreta
os parámetros estatísticos
dunha distribución de datos
utilizando os medios máis
axeitados (lapis e papel,
calculadora ou computador).

2 sesións

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

informacións que
aparecen nos medios de
comunicación e fontes
públicas oficiais (IGE,
INE, etc.).
b
e
f

B5.7. Identificación das
B5.4. Elaborar e interpretar
fases e as tarefas dun
táboas e gráficos
estudo estatístico.
estatísticos, así como os
B5.8. Gráficas estatísticas:
parámetros estatísticos
tipos de gráficas. Análise
máis usuais, en
crítica de táboas e gráficas
distribucións
estatísticas nos medios de
unidimensionais e
comunicación e en fontes
bidimensionais, utilizando
públicas oficiais (IGE, INE,
os medios máis axeitados
etc.). Detección de falacias.
(lapis e papel, calculadora
B5.9. Medidas de
ou computador), e
centralización e dispersión:
valorando
interpretación, análise e
cualitativamente a
utilización.
representatividade das
B5.10. Comparación de
mostras utilizada
distribucións mediante o
uso conxunto de medidas de
posición e dispersión.
B5.11. Construción e
interpretación de
diagramas de dispersión.
Introdución á correlación.
B5.12. Aplicacións
informáticas que faciliten o

MACB5.4.4. Selecciona unha
mostra aleatoria e valora a
representatividade de mostras
pequenas
MMACB5.4.5. Representa
diagramas de dispersión e
interpreta a relación entre as
variables.

CMCCT

Calcula e interpreta os
parámetros
estatísticos dunha
distribución de datos
utilizando os métodos
máis axeitados.

CMCCT

CMCCT

1 sesión

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

tratamento de datos
estatísticos.

5.4.1.1.- CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES EN 4º de ESO ACADÉMICAS.
1.- Clasifica os distintos tipos de números reais. Operacións combinadas con números reais. Cálcula porcentaxes.
2.- Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica.
3.- Manexa a relación entre potencias e radicais. Interpreta e simplifica radicais. Opera con radicais. Racionaliza
denominadores. Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades de potencias.
4.- Realiza sumas, restas e multiplicacións de polinomios. Divide polinomios, podendo utilizar a regra de Ruffini se é oportuno.
5.- Opera con fraccións alxébricas sinxelas. Simplifica fraccións alxébricas.
6. - Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas.
7.- Resolve sistemas de ecuacións lineais e non lineais. Formula e resolve problemas mediante ecuacións.
8.- Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais e de segundo grao cunha incógnita.
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9.- Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes (dominio de definición,
percorrido, crecemento e decrecemento, máximos, e mínimos, continuidade,...). Asocia un enunciado cunha gráfica. Representa
unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes.
10.- Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidade,tendencia, periodicidade, crecemento... dunha función.
Calcual o dominio dunha función dada pola súa expresión analítica. Representa unha función lineal, cuadrática, de
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica a partir da súa expresión analítica. Obtén a expresión analítica dunha
función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas características. Representa funcións definidas «a anacos».
11.- Resolve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funcións.
12.- Acha a Tasa de Variación Media dunha función dada de diversas formas, e interpreta o seu valor.
13.- Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo os lados deste. Coñece as razóns
trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°). Obtén unha razón
trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións fundamentais.
14.- Resolve problemas de cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. Manexa a semellanza xeométrica e aplícaa a problemas.
15.- Acha o punto medio dun segmento e a distancia entre dous puntos. Obtén a intersección de dúas rectas definidas
nalgunhas das súas múltiples formas. Resolve problemas de paralelismo e perpendicularidade.
16.- Constrúe unha táboa de frecuencias e represéntaa mediante diversos gráicos estatísticos.
17.- 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.
18.- Obtén o valor das medidas de centralización e dispersión, a partir dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou
agrupados) e utilízaas para analizar características da distribución.
19.- Constrúe e interpreta diagramas de dispersión.
20.- Calcula probabilidades en experiencias independentes e dependentes. Probabilidade condicionada. Resolve outros
problemas de probabilidade.
21.- Resolve problemas de combinatoria.
22.- Resolve problemas nos que convén utilizar un diagrama en árbore ou unha táboa de continxencia.
23.- Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidades sinxelos.
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5.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

e
f
h

e
f
h

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

B1.1. Expresar verbalmente, MAPB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o
de xeito razoado, o proceso
proceso seguido na
seguido na resolución dun
resolución dun problema.
problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

B1.2. Estratexias e
B1.2. Utilizar procesos de
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o
procedementos postos en
razoamento e estratexias
enunciado dos problemas (datos,
práctica: uso da linguaxe
de resolución de
relacións entre os datos, e
apropiada (gráfica,
problemas, realizando os
contexto do problema).
numérica, alxébrica, etc.),
cálculos necesarios e
reformulación do
comprobando as solucións
MAPB1.2.2. Valora a información
problema, resolver
obtidas.
dun enunciado e relaciónaa co
subproblemas, reconto
número de solucións do
exhaustivo, empezar por
problema.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Expresa verbalmente o
procedemento seguido
na resolución das
actividades.

CCL

Este bloque
traballarase ao
longo de todo o
curso, ao mesmo
tempo que se
traballan os
contidos dos
bloques
seguintes.

CMCCT

Analiza o enunciado das
actividades e
comprende a relación
entre os datos que
aparecen,

CMCCT

Analiza o enunciado e
entende que existe
máis dunha solución ou
que é única.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

casos particulares
sinxelos, buscar
regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións utilizadas,
asignación de unidades
aos resultados,
comprobación e
interpretación das
solucións no contexto da
situación, procura
doutras formas de
resolución, etc.
b
e
f
g
h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
MAPB1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre
o proceso de resolución de
problemas.

B1.2. Estratexias e
B1.3. Describir e analizar
MAPB1.3.1. Identifica patróns,
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades e leis
práctica: uso da linguaxe
atopar patróns,
matemáticas en situacións de
apropiada (gráfica,
regularidades e leis
cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en
numéricos, xeométricos,
reformulación do
contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e
problema, resolución de
xeométricos, funcionais,
probabilísticos.
subproblemas, reconto
estatísticos e
exhaustivo, comezo por
probabilísticos, valorando MAPB1.3.2. Utiliza as leis
matemáticas atopadas para
casos particulares
a súa utilidade para facer
realizar simulacións e predicións
sinxelos, procura de
predicións.
sobre os resultados esperables,
regularidades e leis, etc.
e valora a súa eficacia e a súa
B1.4. Formulación de
idoneidade.
proxectos e

Competencias
clave
CMCCT

Resolve actividades
utilizando o cálculo
mental,axudándose con
un debuxo ou táboa,
contraexemplos, ….

CMCCT
CAA

CMCCT

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas
logo de resolvelos, revisando o
proceso de resolución, e os
pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da
solución ou procurando outras
formas de resolución.

Resolve actividades
revisando a resolución
seguida. Algunhas
veces é capaz de
buscar formas
alternativas de
realizar a mesma
actividade.

CMCCT

MAPB1.4.2. Formúlase novos
problemas, a partir de un
resolto, variando os datos,
propondo novas preguntas,
resolvendo outros problemas
parecidos, formulando casos
particulares ou máis xerais de
interese, e establecendo
conexións entre o problema e a

Recoñece o método de
resolución empregado
en actividades xa
resoltas.

CMCCT

investigacións
matemáticas escolares,
en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.
Elaboración e
presentación dos
informes
correspondentes.
b
e
f

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

CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

realidade.
f
h

a
b
c
d
e
f
g

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

B1.5. Elaborar e presentar
MAPB1.5.1. Expón e defende o
informes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
resultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando
obtidas nos procesos de
as linguaxes alxébrica, gráfica,
investigación.
xeométrica e estatísticoprobabilística.

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

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

Explica o procedemento
seguido e os
resultados obtidos na
actividade, utilizando
as súas propias
palabras.

MAPB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade
susceptibles de conter
problemas de interese.
MAPB1.6.2. Establece conexións
entre un problema do mundo
real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os
problemas matemáticos que
subxacen nel, e os
coñecementos matemáticos
necesarios.

CCL
CMCCT

CMCCT
CSC

Identifica os conceptos
estudados en
problemas do seu
entorno cotiá e é
capaz de poñelos en
práctica para a súa
resolución, pero
comete algúns erros.

CMCCT
CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou
constrúe modelos matemáticos
sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns
problemas dentro do campo das
matemáticas.

e
f
g

a
b

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

Utiliza modelos
matemáticos sinxelos.

CMCCT

MAPB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no
contexto da realidade.

CMCCT

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real,
para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e
propón melloras que aumenten a
súa eficacia.

CMCCT

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

B1.7. Valorar a modelización MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o
matemática como un
proceso e obtén conclusións
recurso para resolver
sobre o e os seus resultados,
problemas da realidade
valorando outras opinións.
cotiá, avaliando a eficacia
e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.

B1.5. Práctica dos procesos
de matematización e
modelización, en

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

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes
adecuadas para o traballo en
matemáticas (esforzo,

CMCCT
CAA
CSC

Resolve actividades en
grupo de forma
colaborativa, tendo en

CMCCT
CSIEE
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c

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

d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Criterios de avaliación

matemático.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

perseveranza, flexibilidade e
aceptación da crítica razoada).

conta as opinións e
ideas dos
compañeiros/as.

CSC

MAPB1.8.2. Formúlase a
resolución de retos e problemas
coa precisión, o esmero e o
interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da
situación.

Presenta unha actitude
de esforzó e amosa
interese na resolución
das actividades

CMCCT

MAPB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e
adopta a actitudaxeitada para
cada caso.

Sabe distinguir
actividades de tipo
problema das de cálculo
puro

CMCCT

MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas, e
procurar respostas adecuadas,
tanto no estudo dos conceptos
como na resolución de
problemas.

Entende os enunciados
das actividades, pero
abórdaas sen planificar o
seu desenvolvemento.
Plantexa preguntas para
entender os conceptos
estudados na unidade.

CMCCT

MAPB1.8.5. Desenvolve
habilidades sociais de
cooperación e traballo en
equipo.

É capaz de aceptar a
crítica constructiva
feita por compañeiros e
compañeiras.

CSC

CAA
CCEC

CSIEE
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b

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

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

MAPB1.9.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de
problemas, de investigación e de
matematización ou de
modelización, valorando as
consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza
e utilidade.

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

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

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os
problemas resoltos e os
procesos desenvolvidos,
valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras
similares.

g

b
g

b
e
f
g

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.11. Empregar as
MAPB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo, realizando
realización de cálculos
Recollida ordenada e a
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
organización de datos.
alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
Elaboración e creación de
estatísticos, facendo
destes impida ou non aconselle
representacións
representacións gráficas,
facelos manualmente.
gráficas de datos
recreando situacións
numéricos, funcionais
matemáticas mediante
ou estatísticos.
simulacións ou analizando MAPB1.11.2. Utiliza medios
Facilitación da
con sentido crítico
tecnolóxicos para facer

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave
CMCCT
CSIEE

Recoñece o
procedemento
utilizado en
actividades resoltas,
aínda que lle costa
aplicalo en actividades
similares.

CMCCT

Utiliza a calculadora
para facer cálculos
complexos e Internet
para buscar
información.

CMCCT

CAA

CD

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

Criterios de avaliación

situacións diversas que
axuden á comprensión de
conceptos matemáticos ou
á resolución de problemas.

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

a
b

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

B1.12. Utilizar as
tecnoloxías da
información e da

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

representacións gráficas de
funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
MAPB1.11.3. Deseña
representacións gráficas para
explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante
a utilización de medios
tecnolóxicos.

CMCCT

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.

CMCCT

MAPB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento
de datos e gráficas
estatísticas, extraer
informacións e elaborar
conclusións.

CMCCT

MAPB1.12.1. Elabora documentos
dixitais propios (de texto,
presentación, imaxe, vídeo, son,

Selecciona a información
necesaria e elabora un
documento dixital.

CCL
CD
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e

Recollida ordenada e a
organización de datos.

f
g

Elaboración e creación de
representacións
gráficas de datos
numéricos, funcionais
ou estatísticos.
Facilitación da
comprensión de
conceptos e
propiedades
xeométricas ou
funcionais, e realización
de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de
predicións sobre
situacións matemáticas
diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo
e as conclusións e os
resultados obtidos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

comunicación de maneira
etc.), como resultado do
habitual no proceso de
proceso de procura, análise e
aprendizaxe, procurando,
selección de información
analizando e
relevante, coa ferramenta
seleccionando información
tecnolóxica axeitada, e
salientable en internet ou
compárteos para a súa discusión
noutras fontes,
ou difusión.
elaborando documentos
MAPB1.12.2. Utiliza os recursos
propios, facendo
creados para apoiar a
exposicións e
exposición oral dos contidos
argumentacións destes, e
traballados na aula.
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar
MAPB1.12.3. Usa axeitadamente
a interacción.
os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das
actividades, analizando puntos
fortes e débiles de seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.
MAPB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas para
compartir ficheiros e tarefas.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

CCL

CD
CAA

CD
CSC
CSIEE

Consulta, comunicación e
compartición, en

140

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

ámbitos apropiados, da
información e as ideas
matemáticas.
BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

65 SESIÓNS

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6,e 7
b
e
f
g

B2.1. Recoñecemento de
números que non poden
expresarse en forma de
fracción. Números
irracionais.
B2.2. Diferenciación de
números racionais e
irracionais. Expresión
decimal e representación na
recta real.
B2.3. Xerarquía das
operacións.
B2.4. Interpretación e
utilización dos números
reais e as operacións en
diferentes contextos,
elixindo a notación e
precisión máis axeitadas en
cada caso.
B2.5. Utilización da

B2.1. Coñecer e utilizar os
tipos de números e
operacións, xunto coas
súas propiedades e
aproximacións, para
resolver problemas
relacionados coa vida
diaria e outras materias
do ámbito educativo,
recollendo,
transformando e
intercambiando
información.

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de
números (naturais, enteiros, racionais
e irracionais), indica o criterio seguido
para a súa identificación, e utilízaos
para representar e interpretar
axeitadamente a información
cuantitativa

5 sesións

Clasifica un grupo de
números segundo o
menor conxunto de
números ao que
pertencen.

CMCCT

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con
eficacia, mediante cálculo
mental, algoritmos de lapis e
papel, calculadora ou
ferramentas informáticas, e
utiliza a notación máis axeitada
para as operacións de suma,
resta, produto, división e
potenciación.

10 sesións

Realiza operacións
aritméticas tendo en
conta a xerarquía de
operacións e utiliza a
notación máis
adecuada.

CMCCT

MAPB2.1.3. Realiza estimacións

1 sesión

Realiza aproximacións
por defecto e por
exceso, analizando os
resultados

CMCCT

e xulga se os resultados
obtidos son razoables.
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Contidos
calculadora e ferramentas
informáticas para realizar
operacións con calquera
tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
B2.6. Intervalos.
Significado e diferentes
formas de expresión.
B2.7. Proporcionalidade
directa e inversa.
Aplicación á resolución de
problemas da vida cotiá.
B2.8. Porcentaxes na
economía. Aumentos e
diminucións porcentuais.
Porcentaxes sucesivas.
Interese simple e
composto.

f

B2.9. Polinomios: raíces e
factorización. Utilización
de identidades notables.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

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

-------

Utiliza a notación
científica para
representar números moi
grnades ou moi pequenos.

CMCCT

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

4 sesións

Representa os tipos de
números,intervalos e
semirrectas sobre a
recta numérica.

CMCCT

MMAPB2.1.6. Aplica porcentaxes
á resolución de problemas cotiáns
e financieros, e valora o emprego
de medios tecnolóxicos cando a
complexidade dos datos o requira.

2 sesións

Aplica porcentaxes á
resolución de problemas
cotiáns e financieros,

CMCCT

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

8 sesións

Resolve problemas de
proporcionalidade da
vida cotiá.

CMCCT

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

Mentras se
desenvolven os
outros
estándares
10 sesións

CMCCT

Efectúa operacións
combinadas con
polinomios e utiliza os

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

notables.

f
g
h

B2.10. Resolución de
ecuacións e sistemas de
dúas ecuacións lineais con
dúas incógnitas.
B2.11. Resolución de
problemas cotiáns mediante
ecuacións e sistemas.

B2.3. Representar e
analizar situacións e
estruturas matemáticas,
utilizando ecuacións de
distintos tipos para
resolver problema.

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

produtos notables.

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun
polinomio e factorízao, mediante a
aplicación da regra de Ruffini.

10 sesións

Coñece e utiliza de
forma combinada a regra
de Rufini e as
identidades notables
para sacar factor común
e factorizar un polinomio

CMCCT

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

15 sesións

Formula alxebricamente
unha situación da vida
real mediante
ecuacións de primeiro,
segundo grao e
sistemas de dúas
ecuacións lineais con
dúas incógnitas

CMCCT

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

28 SESIÓNS

UNIDADES: 8 e 9
e
f
g
h

B3.1. Figuras semellantes.
B3.1. Calcular magnitudes
MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos,
B3.2. Teoremas de Tales e
efectuando medidas
fórmulas e técnicas apropiados
Pitágoras. Aplicación da
directas e indirectas a
para medir ángulos, lonxitudes,
semellanza para a obtención
partir de situacións reais,
áreas e volumes de corpos e de
indirecta de medidas.
empregando os
figuras xeométricas,
B3.3. Razón entre
instrumentos, as técnicas
interpretando as escalas de
lonxitudes, áreas e volumes
ou as fórmulas máis
medidas.
de figuras e corpos
adecuados, e aplicando a
MAPB3.1.2. Emprega as
semellantes.

2 sesións

2 sesións

CMCCT

Emprega simetrías,

CMCCT
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e
f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

unidade de medida máis
acorde coa situación
descrita.

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

B3.4. Resolución de
B3.2. Utilizar aplicacións
problemas xeométricos
informáticas de
no mundo físico: medida e
xeometría dinámica,
cálculo de lonxitudes,
representando corpos
áreas e volumes de
xeométricos e
diferentes corpos.
comprobando, mediante
interacción con ela,
B3.5. Uso de aplicacións

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

descomposición de
figuras coñecidas e o
Teorema de Tales para
estimar ou calcular
medidas indirectas.

MAPB3.1.3. Utiliza as 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.

10 sesións

Calcula perímetros,
áreas e volumes de
polígonos, figuras
circulares, poliedros e
corpos de revolución,
utilizando as unidades
correctas, aínda que
comete algún erro.

CMCCT

MMAPB3.1.4. Calcula medidas
indirectas de lonxitude, área e
volume mediante a aplicación do
teorema de Pitágoras e a
semellanza de triángulos.

12 sesións

Aplica o teorema de
Pitágoras e a
semellanza de
triángulos para
calcular medidas
indirectas.

CMCCT

MAPB3.2.1. Representa e estuda
os corpos xeométricos máis
relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos e
esferas) cunha aplicación
informática de xeometría

2 sesións

CMCCT
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informáticas de
xeometría dinámica que
facilite a comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

propiedades xeométricas. dinámica, e comproba as súas
propiedades xeométricas.

BLOQUE 4: FUNCIÓNS

22 SESIÓNS

UNIDAD: 10
b
e
f
g
h

B3B4.1. Interpretación dun BB4.1. Identificar relacións
fenómeno descrito
cuantitativas nunha
mediante un enunciado,
situación, determinar o
unha táboa, unha gráfica ou
tipo de función que pode
unha expresión analítica.
representalas, e
B4.2. Estudo de modelos
aproximar e interpretar a
funcionais: lineal,
taxa de variación media a
cuadrático,proporcionalidad
partir dunha gráfica, de
e inversa e exponencial.
datos numéricos ou
Descrición das súas
mediante o estudo dos
características, usando a
coeficientes da expresión
linguaxe matemática
alxébrica.
apropiada. Aplicación en
contextos reais.
B4.3. Taxa de variación
media como medida da
variación dunha función nun
intervalo.
B4.4. Utilización de

MAPB4.1.1. Identifica e explica
relacións entre magnitudes que se
poden describir mediante unha
relación funcional, asociando as
gráficas coas súas
correspondentes expresións
alxébricas.

2 sesións

Asocia as gráficas coas
súas correspondentes
expresións alxébricas.

CMCCT

MAPB4.1.2. Explica e representa
graficamente o modelo de relación
entre dúas magnitudes para os
casos de relación lineal,
cuadrática, proporcional inversa e
exponencial.

9 sesións

Representa
graficamente a
relación lineal,
cuadrática,
proporcionalidade
inversa e exponencial
entre dúas magnitudes

CMCCT

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou
calcula elementos característicos
destas funcións (cortes cos eixes,
intervalos de crecemento e

3 sesións

Identifica e calcula os
elementos
caracterísicos dunha

CMCCT
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Criterios de avaliación

calculadoras gráficas e
software específico para a
construción e a
interpretación de gráficas.

e
f
g
h

B4.1. Interpretación dun
fenómeno descrito
mediante un enunciado,
unha táboa, unha
gráfica ou unha
expresión analítica.
B4.2. Estudo de modelos
funcionais: lineal,

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

decrecemento, máximos e
mínimos, continuidade, simetrías e
periocidade).
MAPB4.1.4. Expresa
razoadamente conclusións sobre
un fenómeno, a partir da análise
da gráfica que o describe ou
dunha táboa de valores.

BB4.2. Analizar información
proporcionada a partir de
táboas e gráficas que
representen relacións
funcionais asociadas a
situacións reais, obtendo
información sobre o seu
comportamento, a súa

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

función.

Durante todas as Analiza unha gráfica que
sesións da
represeta un
unidade
fenómeno da vida
cotiá.

CMCCT

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento
ou o decrecemento dunha función
mediante a taxa de variación
media, calculada a partir da
expresión alxébrica, unha táboa
de valores ou da propia gráfica.

2 sesións

Analiza o crecemento ou
o decrecemento dunha
función mediante a
taxa de variación
media,

CMCCT

MAPB4.1.6. Interpreta situacións
reais que responden a funcións
sinxelas: lineais, cuadráticas, de
proporcionalidade inversa e
exponenciais.

2 sesións

Interpreta situacións
reais que responden a
funcións sinxelas

CMCCT

MAPB4.2.1. Interpreta
criticamente datos de táboas e
gráficos sobre diversas situacións
reais.

2 sesións

Interpreta os datos de
táboas e gráficos
sobre distintas
situacións reais.

CMCCT

MAPB4.2.2. Representa datos
mediante táboas e gráficos,
utilizando eixes e unidades

CMCCT
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Criterios de avaliación

cuadrático,
proporcionalidade
inversa e exponencial.
Descrición das súas
características, usando
a linguaxe matemática
apropiada. Aplicación
en contextos reais.
B4.3. Taxa de variación
media como medida da
variación dunha función
nun intervalo.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e
software específico
para a construción e a
interpretación de
gráficas.

evolución e os posibles
resultados finais.

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

2 sesións

Describe as
características máis
importantes que se
extraen dunha gráfica
utilizando tanto lapis e
papel como medios
informáticos

CMCCT

axeitadas.
MAPB4.2.3. Describe as
características máis importantes
que se extraen dunha gráfica e
sinala os valores puntuais ou
intervalos da variable que as
determinan, utilizando tanto lapis
e papel como medios informáticos
MAPB4.2.4. Relaciona táboas de
valores e as súas gráficas
correspondentes en casos
sinxelos, e xustifica a decisión.
MAPB4.2.5. Utiliza con destreza
elementos tecnolóxicos
específicos para debuxar
gráficas.

BLOQUE 5. ESTATÍSITCA E PROBABILIDADE

9 SESIÓNS

UNIDADES: 11 e 12
a
c
d

B5.1. Análise crítica de
táboas e gráficas
estatísticas nos medios de
comunicación e fontes

B5.1. Utilizar o vocabulario MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario
axeitado para a descrición
adecuado para describir
de situacións relacionadas
situacións relacionadas co azar
co azar e a estatística,
e a estatística.

Durante todas as
sesións da
unidade

CCL
CMCCT

147

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

e

públicas oficiais (IGE, INE,
etc.).
B5.2. Interpretación,
análise e utilidade das
medidas de centralización e
dispersión.
B5.3. Comparación de
distribucións mediante o
uso conxunto de medidas de
posición e dispersión.
B5.4. Construción e
interpretación de
diagramas de dispersión.
Introdución á correlación.
B5.5. Azar e probabilidade.
Frecuencia dun suceso
aleatorio.
B5.6. Cálculo de
probabilidades mediante a
Regra de Laplace.
B5.7. Probabilidade simple e
composta. Sucesos
dependentes e
independentes. Diagrama en
árbore.
B5.8. Aplicacións
informáticas que faciliten o
tratamento de datos
estatísticos.

analizando e
interpretando
informacións que
aparecen nos medios de
comunicación e fontes
públicas oficiais (IGE,
INE, etc.).

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

f
g
h
m

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

1/2 sesión

CMCCT

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario Durante todas as
axeitado para interpretar e
sesións da
comentar táboas de datos,
unidade.
gráficos estatísticos e
parámetros estatísticos.
MAPB5.1.4. Interpreta un estudo
estatístico a partir de
situacións concretas próximas.

1 sesión

Competencias
clave

CMCCT

Interpreta un estudo
estatístico a partir de
situacións concretas
próximas

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

b
e
g

b
f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

B5.1. Análise crítica de
BB5.2. Elaborar e
táboas e gráficas
interpretar táboas e
estatísticas nos medios de
gráficos estatísticos, así
comunicación e fontes
como os parámetros
públicas oficiais (IGE, INE,
estatísticos máis usuais,
etc.).
en distribucións
B5.2. Interpretación,
unidimensionais,
análise e utilidade das
utilizando os medios máis
medidas de centralización e
axeitados (lapis e papel,
dispersión.
calculadora, folla de
B5.3. Comparación de
cálculo), valorando
distribucións mediante o
cualitativamente a
uso conxunto de medidas de
representatividade das
posición e dispersión.
mostras utilizadas.
B5.4. Construción e
interpretación de
diagramas de dispersión.
Introdución á correlación.
B5.8. Aplicacións
informáticas que faciliten o
tratamento de datos
estatísticos.

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos
recollidos nun estudo
estatístico corresponden a unha
variable discreta ou continua.

1/2 sesión

Identifica e discrimina
variables discretas e
continuas.

CMCCT

MMAPB5.2.2. Elabora táboas de
frecuencias a partir dos datos
dun estudo estatístico, con
variables discretas e continuas.

1 sesións

Organiza os datos dunha
poboación en táboas
de variables discretas
ou continuas.

CMCCT

MAPB5.2.3. Calcula os
parámetros estatísticos (media
aritmética, percorrido, desviación
típica, cuartís, etc.), en variables
discretas e continuas, coa axuda
da calculadora ou dunha folla de
cálculo.

2 sesións

Calcula os parámetros
estatísticos (media
aritmética, percorrido,
desviación típica,
cuartís, etc.), en
variables discretas e
continuas, coa axuda da
calculadora ou dunha
folla de cálculo.

MAPB5.2.4. Representa
graficamente datos estatísticos
recollidos en táboas de
frecuencias, mediante diagramas
de barras e histogramas.

1 sesións

Representa datos
estatísticos recollidos
en táboas de
frecuencias, mediante
diagramas de barras e
histogramas.

B5.5. Azar e probabilidade.
Frecuencia dun suceso
aleatorio.

MAMAPB5.3.1. Calcula a
probabilidade de sucesos coa
regra de Laplace e utiliza,

2 sesións

Calcula a probabilidade
de sucesos coa regra
de Laplace e utiliza,

B5.3. Calcular
probabilidades simples e
compostas para resolver

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

B5.6. Cálculo de
probabilidades mediante
a regra de Laplace.
B5.7.Probabilidade simple e
composta. Sucesos
dependentes e
independentes. Diagrama en
árbore.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

problemas da vida cotiá,
utilizando a regra de
Laplace en combinación
con técnicas de reconto
como os diagramas de
árbore e as táboasde
continxencia.

especialmente, diagramas de
árbore ou táboas de
continxencia para o reconto de
casos.

MAPB5.3.2. Calcula a
probabilidade de sucesos
compostos sinxelos nos que
interveñan dúas experiencias
aleatorias simultáneas ou
consecutivas.

Temporalización

Grao mínimo para a
superación da materia

Competencias
clave

especialmente,
diagramas de árbore
ou táboas de
continxencia para o
reconto de casos.
1 sesións

Calcula a probabilidade
de sucesos compostos
sinxelos nos que
interveñan dúas
experiencias
aleatorias simultáneas
ou consecutivas.

CMCCT
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5.4.2.1. CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES PARA 4º ESO APLICADAS
1 .- Coñece e clasifica os distintos tipos de números reais. Operacións combinadas con números reais, e representación na recta
real.
2.- Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica.
3.- Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais. Resolve problemas
varios de porcentaxes e de interese simple.
4.- Realiza sumas, restas e multiplicacións de polinomios. Divide polinomios, podendo utilizar a regra de Ruffini se é oportuno.
5.- Opera con fraccións alxébricas sinxelas. Simplifica fraccións alxébricas.
6. - Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas.
7.- Formula e resolve problemas nos que sexa necesario empregar ecuacións ou sistemas lineias de ecuacións.
8.- Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes (dominio de definición,
percorrido, crecemento e decrecemento, máximos, e mínimos, continuidade,...). Asocia un enunciado cunha gráfica. Representa
unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes.
9.- Manexa e representa as funcións lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.
10.- Calcula e interpreta a tasa de variación media dunha función nun intervalo.
11.- Resolve problemas aplicando o teorema de Pitágoras e de Tales e os criterios de semellanza.
12.- Recoñece figuras no espazo. Calcula a área e o volume de poliedros e corpos de revolución.
13.- Constrúe unha táboa de frecuencias de datos illados e represéntaos mediante un diagrama de barras.
14.- 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.
15.- Obtén o valor das medidas de centralización e dispersión, a partir dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou
agrupados) e utilízaas para analizar características da distribución e comparar distribucións.
16.- Calcula probabilidades en experiencias independentes e dependentes. Resolve outros problemas de probabilidade.
17.- Resolve problemas nos que convén utilizar un diagrama en árbore.
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6.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Avaliación ordinaria.
A finalidade que queremos acadar é que o profesorado sexa quen de coñecer e ter en conta en que medida se acada unha
evolución positiva nas competencias e actitudes do alumnado. Será preciso, pois, coñecer os puntos de partida para valorar o
grao de avance producido e o progreso de maneira continuada ao longo do curso.
Como consecuencia do feito avaliativo poderase propoñer a certos alumnos ou alumnas actividades de reforzo ou de
ampliación, tendo en conta ás medidas de atención á diversidade. Nalgúns casos, a posta en práctica das actuacións poderán
implicar que se recomende ao alumnado a adquisición dalgún material complementario (caderniños de repaso ou ampliación, ou
similar).
Consecuentemente, as cualificacións outorgadas ao alumnado non procederán unicamente das probas escritas que se
realicen ao longo do curso, deberanse considerar tamén as súas aptitudes, as súas actitudes e o grao de participación nas
actividades complementarias que desenvolvamos. Espérase de todos os estudantes unha actitude positiva e unha participación
activa, sendo condición necesaria e imprescindible esta maneira de proceder para acadar a cualificación de sobresaliente.
As notas do alumnado procederán, como norma xeral, dun conxunto numeroso de valoracións que agruparemos nos dous
apartados que se indican a seguir:
1. Observación do profesorado.
Neste apartado englóbanse unha cantidade moi ampla de actuacións destinadas a valorar o traballo persoal, o esforzo
continuado e as actitudes positivas cara a materia.
A participación activa nas clases, o respecto ás intervencións dos outros, traer o material necesario, a realización dos
exercicios que se propoñan tanto para abordar na aula coma os que se indiquen para facer fóra da aula, realización das
actividades directamente relacionadas coas TIC’s, test ou probas escritas de carácter puntual, test ou probas realizadas a
través da aula virtual, exposicións orais e presentacións, a participación nas actividades de carácter voluntario, ter un
comportamento que favoreza o desenvolvemento das clases, respectar os compañeiros e compañeiras... serán parámetros a
valorar dentro este apartado. O caderno de clase estará destinado á toma de apuntamentos, á realización de actividades e
exercicios e ao arquivo dos materiais complementarios que entregue o profesorado.
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O profesorado do departamento daralle pautas ao seu alumnado para a organización e deseño do caderno de clase e indicaralle
técnicas para a toma de apuntamentos en Matemáticas.
Será imprescindible cumprir cos prazos que se establezan e presentaranse os cadernos para a súa avaliación nas
datas que se indiquen.
2. Exames ou probas escritas.
En relación cos exames quedan fixadas as seguintes pautas, con carácter xeral:
- Realizarase un mínimo de dúas probas escritas por avaliación, o que implica facer un mínimo de seis exames ao longo do
curso.
- Nas probas escritas valorarase a corrección na redacción e na presentación. Proporanse cuestións de carácter teórico
para acadar unha mellora na competencia lingüística.
-A materia obxecto de exame será sempre toda a que se explicou dende o comezo do trimestre ata o día de realización de
cada proba. Se algunha razón de carácter didáctico as fixese precisas, o profesorado poderá propoñer, de maneira puntual, a
realización de probas que xiren arredor dun tema concreto.
– Os alumnos que non superen a primeira e/ou a segunda avaliacións, realizarán unha proba de recuperación dos contidos
de toda a avaliación nunha data a establecer polo profesor correspondente de acordo cos alumnos afectados. O profesor
correspondente proporcionará a axuda e os medios necesarios para que os alumnos poidan preparar dita proba.
– Para aqueles alumnos ou alumnas que a finais de curso non acadasen unha avaliación positiva, realizarase nunha data
establecida polo profesor correspondente un exame de carácter global cos contidos mínimos de todo o curso.
– Como norma xeral, cando un estudante non poida realizar un dos exames fixados, só se realizará unha proba “particular”
para el no caso de que esta continxencia estea suficientemente xustificada documentalmente. En caso contrario a proba será
calificada cun cero.
– No caso de que un alumno ou alumna copie nun exame, ben de forma oral ou apoiandose en materiais escritos de calquera
tipo, será cualificado nesa proba cun cero. No caso de ser reincidente se lle suspenderá a avaliación á que corresponda dita
proba, e de volver a selo se lle mandará directamente á proba extraordinaria.
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Avaliación extraordinaria.
As probas extraordinarias para o alumnado que non consiga superar a materia a primeiros de xuño, na avaliación
ordinaria, serán realizadas a finais de xuño en datas a establecer pola Consellería de Educación e o claustro. Ditas probas serán
consensuadas e confeccionadas pola totalidade do profesorado do departamento. Propoñerase unha única proba para cada nivel
que deberá realizar todo o alumnado implicado, independentemente do profesor ou profesora que lle dera clase ao longo do
curso.
Se se producisen diferenzas significativas en relación coa programación desenvolvida nos diferentes grupos dentro dun
mesmo nivel, optaremos por deseñar un tipo de proba que conteña un bloque de varias preguntas das que o alumnado poida elixir
un número determinado de cuestións, fixado previamente polo profesorado.
Nos últimos días do curso o profesorado deberá dar pautas claras ao alumnado para que poida preparar as probas
extraordinarias.

Criterios de cualificación: Como se indicou na sección anterior, as notas do alumnado procederán de dúas fontes:
Observación do profesorado e exames ou probas escritas.
✔
Os criterios para calcular as notas medias correspondentes ao apartado observación do profesorado quedarán
establecidos por cada profesor ou profesora que llos comunicará ao seu alumnado ao comezo de curso.
✔ A nota media, referida a exames, de cada estudante en cada avaliación do curso calcúlase así:
 A nota media de cada avaliación obtense tomando unha media ponderada da nota do primeiro exame e da nota do
segundo exame. É dicir, a nota calularíase segundo a fórmula (N1+2*N2)/3, sendo N1 e N2 as notas do primeiro e
segundo examen respectivamente.
 En caso de facer mais de dúas probas na mesma avaliación, o proceso para obter a nota media sería análogo ao
anterior, calculando a media ponderada das notas obtidas en cada proba.
Para obter a cualificación de cada alumno en cada avaliación, procederemos así:
A nota referida a observación do profesorado, terá unha influencia do 20% na cualificación.
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A nota referida a exames, terá unha influencia dun 80% na cualificación de cada avaliación.
A avaliación considerarase superada cando o alumno acade na cualificación anterior un valor igual ou superior a cinco.
No caso de non superar a primeira e segunda avaliacións, como se dixo anteriormente, realizarase unha proba escrita de
recuperación que comprenderá toda a materia impartida nesa avaliación. Se o alumno ou alumna acada unha cualificación igual
ou superior a cinco en dita recuperación, considerarase que ten superada dita avaliación. Nese caso a súa nota nesa
avaliación pasa a ser a media entre a nota que obtivo na avaliación e a nota da recuperación, non podendo ser nunca
inferior a cinco.
Considerarase que un alumno ou alumna acada unha avaliación positiva do curso cando a media das notas das tres
avaliacións, calculada con decimais tal e como se indicou anteriormente (non ten porque coincidir coa nota que apareceu
no boletín da avaliación correspondente) e igual ou superior a 5, non pudendo ser a nota de cada avaliación inferior a 3
puntos.
En caso contrario, terá que realizar a recuperación global de contidos mínimos da que se falou anteriormente. No caso de
acadar en dita proba unha cualificación maior ou igual a cinco terá superado o curso.
A proba extraordinaria considerarase superada cando se obteña unha cualificación igual ou superior a cinco na mesma.
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7.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. AVALIACIÓN
Na ESO a materia de Matemáticas busca profundizar nos coñecementos xa adquiridos durante a Educación Primaria. Ao
mesmo tempo, pretende favorecer o progreso na competencia matemática como un instrumento esencial para o
desenvolvemento do pensamento dos alumnos, o que permitirá que se desenvolvan mellor no ámbito social e persoal, así como
compoñente imprescindible para comprender, modelizar e transformar a realidade. Para responder a estes retos proponse unha
metodoloxía focalizada no desenvolvemento das competencias clave:
-

Traballo e actualización dos coñecementos previos.
Organización e exposición de contidos siguindo unha secuencia lóxica e con rigor científico, con exemplos cotiás,
actividades prácticas e experienciais e soporte gráfico.
Actividades diversificadas e organizadas por niveis de dificultade que traballan competencias, intelixencias múltiples, o
desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamiento crítico e creativo, o traballo cooperativo, as TIC, a
aprendizaxe-investigación fora do aula, a iniciativa emprendedora nun proxecto real e os valores para unha nova
sociedade.
O plantexamento das unidades será polo tanto aberto e adaptable as distintas situacións para así poder tamén ter en

conta aos alumnos e alumnas que teñen un ritmo de aprendizaxe diferente que o resto dos seus compañeiros e compañeiras.
Deberá, polo tanto, o profesor ou profesora propiciar unha metodoloxía na que as Matemáticas se insiran na realidade da
que o alumnado participa, pero sempre sen perder de vista os obxectivos xerais e as finalidades da etapa.
Parte integrante do proceso de ensino-aprendizaxe é a avaliación que non debe centrarse unicamente no contido
curricular propiamente dito, senón tamén na capacidade de utilizar ese contido en situacións similares ás que terán que
enfrontarse os estudantes na súa vida diaria.
Farase en cada nivel ao comezo do curso, e tamén se cómpre ao inicio de cada unidade didáctica, unha avaliación inicial,
proba oral ou escrita que orientará ao profesor ou sobre dos coñecementos de cada alumno e alumna. Esta proba non influirá na
cualificación de dito alumno ou alumna. No caso de detectar carencias, daráselles unha atención individualizada na medida do
posible, para tentar que alcance o nivel desexado. No caso de detectar alumnos de capacidade superior á media da clase se lle
facilitarán exercicios específicos e individualizados para manter a súa motivación con respecto á materia.
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8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR
Libros de texto:
1º de ESO:
Matemáticas Edición en castellano Ed ANAYA-Educación
José Cólera Jiménez y otros
2º de ESO:
Matemáticas Edición en castellano Ed ANAYA-Educación
José Cólera Jiménez y otros
Mathematics Edición en inglés Ed ANAYA-Educación
José Cólera Jiménez y otros
3º de ESO:
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
Edición en castellano Ed ANAYA-Educación
José Cólera Jiménez y otros
4º de ESO:
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
Edición en castellano Ed ANAYA-Educación
José Cólera Jiménez y otros
Usaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún outro se as condicións o
requiren:
✔
Caderno de clase.
✔
Fontes documentais: prensa, estatísticas oficiais, textos, páxinas web,...
✔
Instrumentos de debuxo: regra, compás, transportador de ángulos,...
✔
Calculadora (non en 1º ESO).
✔
Papel milimetrado para representar gráficas.
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Mapas, planos,...
Ordenadores.
Ordenador da aula e encerado dixital.
CD’s, DVD´s,.
Materiais para manipulación: tangrams, ábacos, dados, cartas, moedas, puzzles de números...
Aplicacións e programas informáticos que axuden ao desenvolvemento da materia e a súa comprensión.
Páxina web do centro.
Vídeos tutoriais sobre os contidos do curso
Correo electrónico

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

9.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO E ALUMNA
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as distintas partes do
currículo, e tendo en conta todos os elementos que compoñen o currículo.
Os criterios de avaliación serán referentes fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias básicas e
de consecución dos obxectivos.
Como se indicou no punto 7, as notas do alumnado procederán de dúas fontes:
Observación do profesorado e exames ou probas escritas.
✔

✔

Os criterios para calcular as notas medias correspondentes ao apartado observación do profesorado quedarán
establecidos por cada profesor ou profesora que llos comunicará ao seu alumnado ao comezo de curso, aínda que
teremos de referencia a táboa que se amosa mais abaixo na páxina.
A nota media, referida a exames, de cada estudante calcúlase segundo se expuso no apartado de procedementos e
criterios de cualificación.
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Táboa de referencia para obter a cualificación de cada alumno e alumna en cada avaliación: procederemos así do
seguinte xeito:
➢

A nota referida a observación do profesorado, terá unha influencia do 20% na cualificación.

Actitude positiva/ Interese e participación na clase.

(0,5 ptos)

Probas puntuais / Actividades clase/ Puntualidadade na realización e entrega de tarefas

(1 pto)

Caderno de clase (en caso de ser revisado)

(0,5 ptos)

➢

–

A nota referida a exames, terá unha influencia dun 80% na cualificación de cada avaliación

Criterios de promoción e titulación: ademais do establecido no Decreto 86/2015 de 25 de xuño, o centro aprobou en
claustro de data 16 de setembro de 2019 uns criterios específicos que teñen en conta o abandono de materia por parte
do alumnado de cara a súa promoción ou titulación. O espírito destes criterios é o de conseguir que os alumnos traballen
e alcancen capacidades mínimas en todas as materias, e non traten de promocionar ou titular abandonando a priori
algunha das materias do curso. Estes criterios foron parcialmente modificados, seguindo as instruccións da Consellería
de Educación e do Ministerio de Educación, debido á situación provocada pola suspensión das clases presenciais o día 13
de marzo de 2020 a causa situación sanitaria, co obxecto de facilitar a promoción e titulación dos alumnos nesa especial
situación educativa.
Este departamento adhírese por completo aos criterios de promoción e titulación do Ies de Viós e fai seus todos
os puntos dos mesmos.
Con data 30 de setembro de 2020 o ministerio de Educación prorroga para o curso 20/21 o decreto sobre a promoción e
titulación na ESO establecido para o curso 19/20.
No momento en que se publiquen os novos criterios de promoción e titulación correspondentes a nova lei educativa
LOMLOE serán incorporados a esta programación nun anexo.
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10.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
INDICADORES

POUCO AXEITADO

AXEITADO

MOI AXEITADO

O desenvolvemento dos obxectivos didácticos
A secuenciación dos contidos
Técnicas didácticas utilizadas: método expositivo, método de
proxectos, realización de investigacións,...
Atención personalizada que se presta aos alumnos/as
As medidas de atención á diversidade
Tarefas que se plantexan e forma de presentalas
Recursos e materiais de apoio utilizados
Temporalización dos estándares de aprendizaxe
Claridade nos criterios de avaliación
As probas de avaliación
A coordinación entre o profesorado
A coordinación dos membros do Departamento de Matemáticas
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11.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA
PENDENTE.
Neste curso académico hai 1 alumno de 4º ESO coa materia de Matemáticas Académicas de 3º pendente.
Na ESO, dado que esta materia e das consideradas "de contidos progresivos" no texto legal, o alumno que supere a materia
"Matemáticas" do curso mais avanzado daqueles nos que figure matriculado, superará tamén esta materia pendente do curso ou
cursos anteriores; no caso de ter pendente “Matemáticas orientadas ás ensinanzas Académicas” de 3º, so poderá superarse
aprobando as “Matemáticas orientadas ás ensinanzas Académicas” de 4º. Nestes casos, a cualificacion na materia pendente
será un 5.
A recuperación da materia pendente poderá realizarse mediante dous procedementos: o Plan de traballo e as probas
finais. Os alumnos e alumnas poderán realizar estes dous procedementos ou só un deles.
PLAN DE TRABALLO
Para facilitar aos alumnos e alumnas a recuperación das materias pendentes o Departamento proporalles un Plan de
traballo, que incluirá actividades de recuperación e de avaliación.
A) Actividades de recuperación.
Estarán enfocadas a que os alumnos e alumnas adquiran os contidos non acadados nos cursos anteriores así como
reforzar os contidos que xa adquiriran.
Estas actividades de recuperación serán voluntarias e levaranas a cabo fóra do horario lectivo. Os contidos sobre os que
versarán estas actividades de recuperación serán os que figuren na Programación Didáctica relativos á materia que o alumno ou
alumna ten pendente.
Para poder facer un seguimento da evolución das aprendizaxes, os alumnos e alumnas deberán presentar periodicamente
aos profesores ou profesoras os traballos realizados, para a súa revisión e corrección.
A avaliación destas actividades poderá ser tida en conta como parte das probas de avaliación para superar a materia
B) Actividades de avaliación.
161

Programación Didáctica. Departamento de Matemáticas. IES de Viós Curso 2021-2022

Os alumnos e alumnas deberán realizar dúas probas de avaliación, nas datas que se determinen, cada unha dunha parte
dos contidos da materia pendente. Para poder recuperar a materia pendente o alumno u alumna deberá obter como mínimo unha
nota de 4 en cada unha das probas e obter como mínimo unha nota media das dúas probas de 5. Aínda que non acade a nota
mínima no primeiro exame poderá presentarse ao seguinte.
Sempre que un alumno ou alumna obteña como mínimo un 4 nunha das probas de avaliación, poderase sumar ata 1 punto á
nota desa proba, como valoración das actividades de recuperación correspondentes aos contidos que se avalían nesa proba. A
nota resultante da suma da nota de proba e da valoración das actividades de recuperación será a que se teña en conta para o
cálculo da nota media das dúas probas.
Os contidos sobre os que se elaborarán estas actividades de avaliación serán os que figuren na Programación Didáctica
relativos á materia que o alumno ten pendente.
PROBAS FINAIS
Os alumnos e alumnas poderán realizar dúas probas finais de toda a materia: unha en maio e outra en xuño. Para poder
recuperar a materia pendente deberá obter como mínimo unha nota de 5. No caso de que a proba estea dividida en varias
partes, deberá obter como mínimo unha nota de 5 en cada unha das partes.
Os alumnos que levaran a cabo o plan de traballo e que non obtendo unha nota media de 5, obtivesen un mínimo de 5
nunha das probas, poderán realizar na proba final só a parte que non teñan superada.
Os contidos sobre os que se elaborarán estas probas finais serán os que figuren na Programación Didáctica
relativos á materia que o alumno ou alumna ten pendente.

12.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
Cando iniciamos un proceso educativo é preciso comezar adecuando as previsións xerais que temos á realidade concreta
que posuímos. Esta valoración inicial que busca identificar as características diferenzais (diagnóstico) para poder lograr un
mellor axuste dos procesos de ensinanza – aprendizaxe, pode estar referido a tres aspectos da ensinanza claramente
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diferenzados:
1 Por un lado refírese ao comezo de un proceso de ensinanza, no sentido de valorar as variables de entrada no
proceso. Neste sentido pode sinalarse o ambiente familiar e social, características físicas e de saúde, variables
intelectuais, etc., facilitadas polo departamento de orientación ao titor.
2 As actitudes, intereses e motivación fronte a materia.
3 A avaliación dos coñecementos previos dun alumno ou alumna, especialmente cando estamos falando dun proceso de
ensinanza xa en marcha. Podemos dicir que a avaliación inicial dos coñecementos previos ten dúas finalidades
básicas:
➢ Proporcionar información acerca das capacidades do alumno ou alumna antes de iniciar un proceso de
ensinanza/aprendizaxe.
➢ Constituír un punto de partida preciso para a organización e secuenciación da ensinanza.
A avaliación inicial terá lugar cos siguintes obxetivos:
- Situar o punto de partida do grupo clase (datos da propia avaliación inicial dos alumnos, recursos materiais, condicións
da aula, etc).
- Situación do equipo docente de curso, ciclo e etapa (composición, coherencia, estabilidade, momento de desenvolvemento
curricular, etc).
- Recursos materiais e humanos dos que dispón o centro.
En función dos resultados, e unha vez coñecidas as dificultades, adoptaranse as medidas oportunas como son: tarefas de
reforzo, apoio educativo (dentro ou fora da aula), actividades de ampliación, modificar a metodoloxía aplicada, prestar atención
máis individualizada, maior interacción co alumnado, maior participación do alumnado á hora de expoñer os contidos e realizar as
acitivades na aula, etc
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13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Non todos os alumnos e alumnas aprenden ao mesmo ritmo, ben polos coñecementos adquiridos noutros cursos, ou ben
pola diferente motivación ou polas propias vivencias familiares ou sociais. Por iso, trátase de buscar distintas actividades para a
atención á diversidade e con distintos niveis de dificultade Para traballar a diversidade de niveis, estilos e ritmos de
aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos e alumnas utilizaremos diversas estratexias, en todo momento
consensuadas co departamento de Orientación, como as que siguen:
• ADAPTACIÓN CURRICULAR
- (BÁSICA): os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de forma pautada, con apoio gráfico, seguindo unha
secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de Competencias por parte dos alumnos e alumnas.
- (PROFUNDIZACIÓN): fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade na sua resolución, polo tratamento de
outros contidos relacionados cos do curso, etc.
• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de intelixencias en
aprendizaxes coa lectura, o movemento, a representación plástica, a dramatización.
• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos e alumnas que o requiren (extranxeiros, incorporación tardía, necesidades
educativas especiais e superdotación).
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilita que os alumnos e alumnas atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido,
actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. Deste xeito,
nunha misma clase posibilítase traballar a diferentes niveis, según as habilidades de cada alumno/a.
• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN: traballos que permiten a profundización na temática.
• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE: a aproximación a diversos temas mediante curiosidades e feitos
sorprendentes estimula que os alumnos poidan continuar o traballo máis aló da aula e de xeito totalmente adaptado ás suas
necesidades ou habilidades.
No caso de pasar a un ensino semipresencial ou non presencial prestarase especial atención a estes alumnos con
necesidades especiais que podería ter problemas en continuar o estudo por estes métodos.
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14. - CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO
Na Educación Secundaria Obrigatoria elementos como a comprensión lectora, a expresión oral, a comunicación
audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional
traballaranse en todas as materias. Do mesmo xeito, fomentarase o desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes
e mulleres e a non discriminación por condicións circunstanciais personais ou sociais. O ensino transversal tamén inclue a
educación na resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o pluralismo político, a paz, a
democracia e o respecto polos dereitos humanos. O contido de Matemáticas non debe verse como un conxunto de bloques
independentes, senón que ten que desenvolverse de forma global, de xeito que facilite a adquisición das competencias básicas.
De entre estos ensinos transversais desde Matemáticas traballaremos especialmente:
- A comunicación lingüística: mediante a lectura comprensiva dos enunciados e a comunicación dos resultados que se
obteñen, tanto escritos como de forma oral.
- O sentido de iniciativa e emprendemento: establecendo un plan de traballo na medida que se vai resolvendo un problema e
animando ao alumno ou alumna a propoñer novos problemas a partir dun resolto.
- A competencia dixital: servindo de apoio á resolución do problema e na comprobación da solución mediante o uso de
calculadoras, follas de cálculo ou programas de representación.
- A competencia social e cívica: predispón a tener unha actitude aberta ante diferentes solucións, ademais de permitir a
comprensión de fenómenos sociais que se representan en forma de táboas, fórmulas, gráficas ou diagramas .
15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Os membros do Departamento, despois de tratar esta cuestión, acordaron deixar aberta a posibilidade de realizar
algunhas actividades complementarias ou extraescolares, sen concretar de momento datas, pois estas dependerán da situación
sanitaria e de como se desenvolva o curso académico. A denominación das posibles actividades é a que segue:
✔ Posibilidade de realizar visitas culturais (exposicións, rutas matemáticas, películas, etc..).
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✔

✔
✔
✔
✔
✔

Posibilidade de organizar un concurso fotográfico de temática matemática e facer unha exposición das fotografías
participantes.
Posibilidade de asistencia a conferencias ou organización das mesmas.
Posibilidade de participar en convocatorias da asociación AGAPEMA nos dous ciclos da ESO.
”Canguro Matemático” para todos os cursos da ESO ou “Rallye Matemático” para 3º e 4º da ESO.
Visita de membros do INE para ofrecer unha exposición do seu traballo aos alumnos de 3º e/ou 4º da ESO.
Explicación e participación en xogos matemáticos de mesa que foron adquiridos no curso anterior cos fondos do Plambe
da biblioteca. Estas actividades poderíanse levar a cabo na biblioteca do centro nos recreos.

A temporalización destas actividades establecerase en función das datas nas que os distintos organismos e asociacións realicen
as actividades. A tendencia será sempre a realizalas no segundo trimestre.

16.- REFERENCIAS Á ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA LECTORA E DE ACCESO ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS
O Departamento trata de difundir as correntes do pensamento matemático, transmitir as innovacións educativas no
aprendizaxe matemático,polo que recomenda a lectura de diversos libros matemáticos dos que dispón a biblioteca do centro, e
continuará mercando máis libros de lectura matemática como se fixo nestes últimos anos.
Tamén tratará de:
✔
Impulsar o desenvolvemento das investigacións na Educación Matemática utilizando ás novas tecnoloxias.
✔ Realizar estudios, críticas e propostas de currículo para cada un dos niveis educativos ,polo que se achega máis a unha
competencialectora.
-Promover o coñecemento e difusión das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) no ensino das Matemáticas.
O uso das nova tecnoloxías no presente curso académico estará condicionado polo protocolo COVID, o que fará máis difícil a
utilización de computadoras no centro.
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Contribuirá tamén ao fomento da competencia lectora mediante a contribución á hora de lectura se se establece no centro
neste curso académico en todos os grupos e niveis. Ademais, dende o departamento fomentarase a lectura comprensiva
mediante a lectura conxunta por parte dos alumnos dos epígrafes que aparecen no libro de texto con curiosidades matemáticas
e pequeñas reseñas biográficas. Do mesmo xeito leranse na aula os enunciados dos problemas e exercicios para traballar e
facilitar a comprensión lectora que resulta de gran importancia en múltiples ámbitos.
Como fomento da lecto/escritura poderase traballar na aula sobre as biografías de matemáticos que estean relacionados coas
unidades tratadas en cada trimestre. A labor de búsqueda de información en internet, o que tamén supón un fomento do
manexo das TICs, quedará reflexada no caderno de aula do alumnado. Neste caso o traballo do alumno será valorado dentro do
20% adicado á observación do profesorado.
✔

No caso de ser necesario o ensino semipresencial ou non presencial, a utilización das novas tecnoloxías será imprescindible e contribuirá a
mellorar as destrezas do alumnado nas mesmas.
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17.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN COS
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RESULTADOS
ACADÉMICOS

PROPOSTAS DE
MELLORA

Hai coherencia entre o programado e o
Preparación da clase e desenvolvemento das clases.
os materiais
Existe unha distribución temporal equilibrada.
didácticos.
Se adecua o desenvolvemento da clase coas
características do grupo-clase.
Tivéronse en conta aprendizaxes significativos.
Considerouse a interdisciplinariedade (en actividades,
tratamento dos contidos, etc.).
Utilización dunha
A metodoloxía fomenta a motivación e o
metodoloxía axeitada.
desenvolvemento das capacidades do alumno/a.
A metodoloxía inclue o traballo de competencias e
intelixencias múltiples.
Grao de seguimento dos alumnos e alumnas.
Validez dos recursos utilizados na clase para os
Regularización da
aprendizaxes.
práctica docente.
Os criterios de promoción están consensuados entre os
profesores.
Avaliación dos
O estándares de aprendizaxe avaliables están
aprendizaxes e
vinculados ás competencias, contidos e criterios de
información que de
avaliación.
eles se da aos
Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar
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numerosas variables da aprendizaxe.
Os criterios de cualificación están axustados á
tipoloxía de actividades planificadas.
Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación
alumnos/as e as
déronse a coñecer:
familias.
- Aos alumnos e alumnas.
- Ás familias.
Adoptáronse medidas con antelación para coñecer as
dificultades de aprendizaxe.
Ofrécense resposta ás diferentes capacidades e ritmos
Utilización de medidas
de aprendizaxe.
para a atención á
As medidas e recursos ofrecidos foron suficientes.
diversidade.
Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas polo
equipo docente atendendo aos informes
psicopedagóxicos.
Todos estes puntos son tratados en cada avaliación e a partir deles fanse as correccións á programación oportunas e se
obteñen os datos para posibles modificacións que se reflicten na memoria final.
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18.- INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS. PUBLICIDADE.
Esta programación e os seus criterios de avaliación e cualificación serán comunicados polo profesorado do departamento polos
canais habituais de comunicación co seu alumnado para que poda ser consultada por alumnado e familias.

Esta programación foi aprobada polos membros de Departamento de Matemáticas, que figuran a continuación:
Viós (Abegondo) 22 de setembro de 2022

Asdo: Raquel Suárez Botana

Asdo:Francisco Beltrán Del Riego

Asdo: Mª Nieves Díaz Fernández.

Ado:Fernando Teijeiro Chantada
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