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Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

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

▪ E
▪ f
▪ h

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ b

▪ B1.1.

Planificación
e ▪ B1.1. Expresar verbalmente, ▪ MAB1.1.1.
Expresa ▪ CCL
expresión
verbal
do
de forma razoada, o
verbalmente, de forma ▪ CMCCT
proceso de resolución de
proceso
seguido
na
razoada, o proceso seguido
problemas.
resolución dun problema.
na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor
adecuados.

▪ B1.2.

Estratexias
e ▪ B1.2. Utilizar procesos de
procedementos postos en
razoamento e estratexias
práctica: uso da linguaxe
de
resolución
de
apropiada
(gráfica,
problemas, realizando os
numérica, alxébrica, etc.),
cálculos necesarios e
reformulación
do
comprobando as solucións
problema, resolución de
obtidas.
subproblemas,
reconto
exhaustivo, comezo por
casos
particulares
sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.
▪ B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións
utilizadas,
asignación de unidades
aos
resultados,
comprobación
e
interpretación
das
solucións no contexto da
situación, procura doutras
formas de resolución, etc.

▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende ▪ CMCCT

o enunciado dos problemas
(datos, relacións entre os
datos, e contexto do
problema).
▪ MAB1.2.2. Valora a información ▪ CMCCT

dun enunciado e relaciónaa
co número de solucións do
problema.

▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións ▪ CMCCT

e elabora conxecturas sobre
os resultados dos problemas
para resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias ▪ CMCCT

heurísticas e procesos de ▪ CAA
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, ▪ CMCCT
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades
e
leis ▪ CCEC
práctica: uso da linguaxe
encontrar
patróns,
matemáticas en situacións
apropiada
(gráfica,
regularidades
e
leis
de cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en contextos
numéricos,
xeométricos,
reformulación
do
numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
problema, resolución de
funcionais, estatísticos e
probabilísticos.
subproblemas,
reconto
probabilísticos, valorando a
exhaustivo, comezo por
súa utilidade para facer ▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis ▪ CMCCT
matemáticas achadas para
casos
particulares
predicións.
realizar
simulacións
e
sinxelos, procura de
predicións
sobre
os
regularidades e leis, etc.
resultados
esperables,
▪ B1.4.
Formulación
de
valorando a súa eficacia e
proxectos e investigacións
idoneidade.
matemáticas escolares, en
contextos
numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos
e
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.
Elaboración e presentación
dos
informes
correspondentes.
▪ B1.3. Reflexión sobre os ▪ B1.4. Afondar en problemas ▪ MAB1.4.1.

resultados: revisión das

resoltos

formulando

problemas

Afonda
logo

nos ▪ CMCCT
de

▪ e
▪ f

operacións
utilizadas,
asignación de unidades
aos
resultados,
comprobación
e
interpretación
das
solucións no contexto da
situación, procura doutras
formas de resolución, etc.

pequenas variacións nos
datos, outras preguntas,
outros contextos, etc.

resolvelos, revisando o
proceso de resolución e os
pasos
e
as
ideas
importantes, analizando a
coherencia da solución ou
procurando outras formas de
resolución.
▪ MAB1.4.2. Formúlase novos ▪ CMCCT

problemas, a partir de un ▪ CAA
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.
▪ b
▪ f
▪ h

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f

▪ B1.4.

Formulación
de ▪ B1.5. Elaborar e presentar ▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta ▪ CCL
proxectos e investigacións
informes sobre o proceso,
o proceso seguido ademais ▪ CMCCT
matemáticas escolares, en
resultados e conclusións
das conclusións obtidas,
contextos
numéricos,
obtidas nos procesos de
utilizando distintas linguaxes
xeométricos, funcionais,
investigación.
(alxébrica,
gráfica,
estatísticos
e
xeométrica e estatísticoprobabilísticos, de xeito
probabilística).
individual e en equipo.
Elaboración e presentación
dos
informes
correspondentes.

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.6. Desenvolver procesos ▪ MAB1.6.1. Identifica situacións ▪ CMCCT

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

▪ g

de matematización en
problemáticas da realidade ▪ CSC
contextos da realidade
susceptibles de conter
cotiá
(numéricos,
problemas de interese.
xeométricos, funcionais,
estatísticos
ou ▪ MAB1.6.2. Establece conexións ▪ CMCCT
entre un problema do mundo ▪ CSIEE
probabilísticos) a partir da
real e o mundo matemático,
identificación de situacións
identificando o problema ou
problemáticas da realidade.
os problemas matemáticos
que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos
necesarios.
▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou ▪ CMCCT

constrúe
modelos
matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun
problema ou duns problemas
dentro do campo das
matemáticas.
▪ MAB1.6.4. Interpreta a solución ▪ CMCCT

matemática do problema no
contexto da realidade.

▪ MAB1.6.5. Realiza simulacións ▪ CMCCT

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

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.7. Valorar a modelización ▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o ▪ CMCCT

de matematización e
modelización, en contextos
da realidade e en
contextos matemáticos, de

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

proceso e obtén conclusións ▪ CAA
sobre el e os seus ▪ CSC
resultados, valorando outras

xeito individual
equipo.
▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f

e

en

as limitacións dos modelos
utilizados ou construídos.

opinións.

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar ▪ MAB1.8.1.

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

as actitudes
inherentes ao
matemático.

persoais
quefacer

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes axeitadas para o ▪ CSC
traballo en matemáticas ▪ CSIEE
(esforzo,
perseveranza,
flexibilidade e aceptación da
crítica razoada).

▪ MAB1.8.2.

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

▪ g
▪ l
▪ m
▪ n
▪ ñ
▪ o

▪ MAB1.8.3.

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

▪ MAB1.8.4.

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes de curiosidade e ▪ CAA
indagación,
xunto
con ▪ CCEC
hábitos de formular e
formularse preguntas e
buscar respostas axeitadas,
tanto no estudo dos
conceptos
como
na
resolución de problemas.

▪ MAB1.8.5.

Desenvolve ▪ CMCCT
habilidades sociais de ▪ CSIEE
cooperación e traballo en ▪ CSC
equipo.

▪ b
▪ g

▪ b
▪ g

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias ▪ B1.9. Superar bloqueos e ▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos ▪ CMCCT

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

inseguridades ante a
resolución de situacións
descoñecidas.

procesos de resolución de ▪ CSIEE
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 ▪ B1.10. Reflexionar sobre as ▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os ▪ CMCCT

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

decisións tomadas e
aprender
diso
para
situacións similares futuras.

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.11.

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a
organización de datos.
– Elaboración e creación de
representacións gráficas
de
datos
numéricos,
funcionais ou estatísticos.
– Facilitación
da
comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas
ou funcionais e a
realización de cálculos de

problemas resoltos e os ▪ CAA
procesos
desenvolvidos,
valorando a potencia e
sinxeleza das ideas claves,
aprendendo para situacións
futuras similares.

Empregar
as ▪ MAB1.11.1.
Selecciona ▪ CMCCT
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas
tecnolóxicas ▪ CD
axeitadas,
de
forma
axeitadas e utilízaas para a
autónoma,
realizando
realización de cálculos
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
alxébricos ou estatísticos,
estatísticos
cando
a
facendo representacións
dificultade destes impida ou
gráficas,
recreando
non
aconselle
facelos
situacións
matemáticas
manualmente.
mediante simulacións ou
analizando con sentido ▪ MAB1.11.2. Utiliza medios ▪ CMCCT
tecnolóxicos para facer
crítico situacións diversas
representacións gráficas de
que axuden á comprensión
funcións con expresións
de conceptos matemáticos
alxébricas complexas e

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

ou á resolución
problemas.

de

extraer
cualitativa e
sobre elas.

información
cuantitativa

▪ MAB1.11.3.

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

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e ▪ CMCCT

obxectos xeométricos con
ferramentas
tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.
▪ MAB1.11.5.

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

▪ a

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías ▪ MAB1.12.1.

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

–
–

–

–

–

–

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas
de
datos
numéricos,
funcionais ou estatísticos.
Facilitación
da
comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas
ou funcionais e a
realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo e
os resultados e as
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información
e das ideas matemáticas.

Elabora ▪ CD
da información e da
documentos dixitais propios ▪ CCL
comunicación de maneira
(de texto, presentación,
habitual no proceso de
imaxe, vídeo, son, etc.),
aprendizaxe, procurando,
como resultado do proceso
analizando e seleccionando
de procura, análise e
información salientable en
selección de información
internet ou noutras fontes,
relevante, coa ferramenta
elaborando documentos
tecnolóxica axeitada, e
propios,
facendo
compárteos para a súa
exposicións
e
discusión ou difusión.
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos ▪ MAB1.12.2. Utiliza os recursos ▪ CCL
creados para apoiar a
apropiados para facilitar a
exposición oral dos contidos
interacción.
traballados na aula.
▪ MAB1.12.3.

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

▪ MAB1.12.4.

Emprega ▪ CD
ferramentas
tecnolóxicas ▪ CSC
para compartir ideas e ▪ CSIEE
tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra
▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.1.

Números enteiros: ▪ B2.1.
Utilizar
números ▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de ▪ CMCCT
representación,
naturais,
enteiros,
números (naturais, enteiros,
ordenación
na
recta
fraccionarios e decimais, e
fraccionarios e decimais) e
numérica e operacións.
porcentaxes sinxelas, as
utilízaos para representar,
Operacións
con
súas operacións e as súas
ordenar
e
interpretar
calculadora ou outros
propiedades, para recoller,
axeitadamente a información
medios tecnolóxicos.
transformar e intercambiar
cuantitativa.
información, e resolver
▪ B2.2. Fraccións en ámbitos
problemas
relacionados ▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de ▪ CMCCT

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪ e

cotiáns.
Fraccións
equivalentes.
Comparación de fraccións.
Representación,
ordenación e operacións.
B2.3. Números decimais:
representación,
ordenación e operacións.
B2.4. Relación entre fraccións
e decimais. Conversión e
operacións.
B2.5. Potencias de números
enteiros e fraccionarios
con expoñente natural:
operacións.
B2.6. Potencias de base 10.
Utilización da notación
científica para representar
números grandes.
B2.7. Cadrados perfectos.
Raíces
cadradas.
Estimación e obtención de
raíces aproximadas.
B2.8.
Xerarquía
das
operacións.
B2.9. Elaboración e utilización
de estratexias para o
cálculo mental, para o
cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora.

▪ B2.1.

▪ f
▪ g
▪ h

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

coa vida diaria.

expresións numéricas de
distintos tipos de números
mediante as operacións
elementais e as potencias de
expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía
das operacións.
▪ MAB2.1.3.

Emprega ▪ CMCCT
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.

Números enteiros: ▪ B2.2. Coñecer e utilizar ▪ MAB2.2.1. Realiza cálculos nos ▪ CMCCT
representación,
propiedades e novos
que interveñen potencias de
ordenación
na
recta
significados dos números
expoñente natural e aplica as
numérica e operacións.
en contextos de paridade,
regras
básicas
das
Operacións
con
divisibilidade e operacións
operacións con potencias.
calculadora ou outros
elementais, mellorando así
medios tecnolóxicos.
a comprensión do concepto ▪ MAB2.2.2. Realiza operacións ▪ CMCCT
de conversión entre números
e dos tipos de números.
B2.2. Fraccións en ámbitos
decimais e fraccionarios,
cotiáns.
Fraccións
acha fraccións equivalentes
equivalentes.
e simplifica fraccións, para
Comparación de fraccións.
aplicalo na resolución de
Representación,
problemas.
ordenación e operacións.
B2.3. Números decimais:
▪ MAB2.2.3. Utiliza a notación ▪ CMCCT
representación,
científica e valora o seu uso
ordenación e operacións.
para simplificar cálculos e
B2.4. Relación entre fraccións
representar números moi
e decimais. Conversión e
grandes.
operacións.
B2.5. Potencias de números
enteiros e fraccionarios
con expoñente natural:
operacións.
B2.6. Potencias de base 10.
Utilización da notación
científica para representar
números grandes.
B2.7. Cadrados perfectos.
Raíces
cadradas.
Estimación e obtención de
raíces aproximadas.
B2.8.
Xerarquía
das
operacións.
B2.9. Elaboración e utilización
de estratexias para o
cálculo mental, para o

cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora.
▪ e
▪ f

▪ e
▪ f

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.8.

Xerarquía
das ▪ B2.3. Desenvolver, en casos ▪ MAB2.3.1. Realiza operacións ▪ CMCCT
operacións.
sinxelos, a competencia no
combinadas entre números
uso
de
operacións
enteiros,
decimais
e
▪ B2.9. Elaboración e utilización
combinadas como síntese
fraccionarios, con eficacia,
de estratexias para o
da
secuencia
de
mediante o cálculo mental,
cálculo mental, para o
operacións
aritméticas,
algoritmos de lapis e papel,
cálculo aproximado e para
aplicando correctamente a
calculadora ou medios
o cálculo con calculadora.
xerarquía das operacións
tecnolóxicos, utilizando a
ou estratexias de cálculo
notación máis axeitada e
mental.
respectando a xerarquía das
operacións.
▪ B2.9. Elaboración e utilización ▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo ▪ MAB2.4.1.

de estratexias para o
cálculo mental, para o
cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora.

Desenvolve ▪ CMCCT
apropiada (mental, escrita
estratexias de cálculo mental
ou
con
calculadora),
para
realizar
cálculos
usando estratexias que
exactos ou aproximados,
permitan simplificar as
valorando a precisión esixida
operacións con números
na operación ou no
enteiros,
fraccións,
problema.
decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a ▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con ▪ CMCCT
números naturais, enteiros,
precisión dos resultados
fraccionarios e decimais,
obtidos.
decidindo a forma máis
axeitada (mental, escrita ou
con calculadora), coherente
e precisa.

▪ B2.10.

Cálculos
con ▪ B2.5.
Utilizar
diferentes ▪ MAB2.5.1.
Identifica
e ▪ CMCCT
porcentaxes
(mental,
estratexias (emprego de
discrimina relacións de
manual e con calculadora).
táboas, obtención e uso da
proporcionalidade numérica
Aumentos e diminucións
constante
de
(como o factor de conversión
porcentuais.
proporcionalidade,
ou cálculo de porcentaxes) e
redución á unidade, etc.)
emprégaas para resolver
▪ B2.11. Razón, proporción e
para
obter
elementos
problemas en situacións
taxa.Taxa
unitaria.
descoñecidos
nun
cotiás.
Factores de conversión.
problema a partir doutros
Magnitudes directa e
coñecidos en situacións da ▪ MAB2.5.2. Analiza situacións ▪ CMCCT
inversamente
sinxelas e recoñece que
vida real nas que existan
proporcionais. Constante
interveñen magnitudes que
variacións porcentuais e
de proporcionalidade.
non son directa nin
magnitudes
directa
ou
▪ B2.12.
Resolución
de
inversamente proporcionais.
inversamente
problemas
nos
que
proporcionais.
interveña
a
proporcionalidade directa
ou inversa, ou variacións
porcentuais. Reparticións
directa e inversamente
proporcionais
▪ B2.13.

Tradución
de ▪ B2.6. Analizar procesos ▪ MAB2.6.1. Describe situacións ▪ CMCCT
expresións da linguaxe
numéricos
cambiantes,
ou
enunciados
que
cotiá que representen
identificando os patróns e
dependen de cantidades
situacións
reais,
á
leis xerais que os rexen,
variables ou descoñecidas e
alxébrica, e viceversa.
utilizando
a
linguaxe
secuencias
lóxicas
ou
alxébrica para expresalos,
regularidades,
mediante
▪ B2.14.
Significados
e
comunicalos e realizar
expresións alxébricas, e
propiedades dos números
predicións sobre o seu
opera con elas.
en contextos diferentes ao
comportamento
ao
do cálculo (números
Identifica ▪ CMCCT
modificar as variables, e ▪ MAB2.6.2.
triangulares,
cadrados,
propiedades e leis xerais a
operar con expresións
pentagonais, etc.).
partir do estudo de procesos
alxébricas.
▪ B2.15. Linguaxe alxébrica
numéricos recorrentes ou
para
xeneralizar
cambiantes,
exprésaas
propiedades e simbolizar
mediante
a
linguaxe
relacións. Obtención de
alxébrica e utilízaas para
fórmulas e termos xerais
facer predicións.

baseada na observación
de pautas e regularidades.
Valor numérico dunha
expresión alxébrica.
▪ B2.16.
Operacións
con
expresións
alxébricas
sinxelas. Transformación e
equivalencias. Identidades.
Operacións con polinomios
en casos sinxelos.

▪ MAB2.6.3.

Utiliza
as ▪ CMCCT
identidades
alxébricas
notables e as propiedades
das
operacións
para
transformar
expresións
alxébricas.

▪ f

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro ▪ B2.7.

▪ h

grao cunha incógnita e de
segundo grao cunha
incógnita. Resolución por
distintos
métodos.
Interpretación
das
solucións. Ecuacións sen
solución. Resolución de
problemas.
▪ B2.18. Sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas.
Métodos
alxébricos de resolución e
método gráfico. Resolución
de problemas.

Utilizar a linguaxe ▪ MAB2.7.1. Comproba, dada ▪ CMCCT
alxébrica para simbolizar e
unha ecuación (ou un
resolver
problemas
sistema), se un número ou
mediante a formulación de
uns números é ou son
ecuacións de primeiro e
solución desta.
segundo grao, e sistemas
Formula ▪ CMCCT
de ecuacións, aplicando ▪ MAB2.7.2.
alxebricamente
unha
para a súa resolución
situación da vida real
métodos alxébricos ou
mediante ecuacións de
gráficos, e contrastando os
primeiro e segundo grao, e
resultados obtidos.
sistemas de ecuacións
lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o
resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
▪ f
▪ h

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. ▪ B3.1. Recoñecer o significado ▪ MAB3.1.1.

Teorema de Pitágoras.
Xustificación xeométrica e
aplicacións.

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.

Comprende os ▪ CMCCT
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.

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema de ▪ CMCCT

Pitágoras para calcular
lonxitudes descoñecidas na
resolución de triángulos e
áreas
de
polígonos
regulares, en contextos
xeométricos ou en contextos
reais

▪ e
▪ f

▪ B3.2.

Semellanza: figuras ▪ B3.2. Analizar e identificar ▪ MAB3.2.1. Recoñece figuras ▪ CMCCT
semellantes. Criterios de
figuras
semellantes,
semellantes e calcula a
semellanza. Razón de
calculando a escala ou
razón de semellanza e a
semellanza e escala.
razón de semellanza e a
razón de superficies e
Razón entre lonxitudes,
razón entre lonxitudes,
volumes
de
figuras
áreas e volumes de corpos
áreas e volumes de corpos
semellantes.
semellantes.
semellantes.
▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para ▪ CMCCT
resolver problemas da vida
cotiá sobre planos, mapas e
outros
contextos
de
semellanza.

▪ B3.3. Poliedros e corpos de ▪ B3.3.
▪ e
▪ f

revolución:
elementos
característicos;
clasificación. Áreas e
volumes.

Analizar
corpos ▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica ▪ CMCCT
xeométricos
(cubos,
as características de corpos
ortoedros,
prismas,
xeométricos utilizando a
pirámides, cilindros, conos
linguaxe
xeométrica
e esferas) e identificar os
axeitada.
seus
elementos
característicos (vértices, ▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións ▪ CMCCT

arestas,
caras,
desenvolvementos planos,
seccións ao cortar con
planos, corpos obtidos
mediante
seccións,
simetrías, etc.).

sinxelas
dos
corpos
xeométricos, a partir de
cortes
con
planos,
mentalmente e utilizando os
medios
tecnolóxicos
axeitados.
▪ MAB3.3.3. Identifica os corpos ▪ CMCCT

xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos planos e
reciprocamente.
▪ e
▪ f
▪ l
▪ n

▪ B3.4.

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

Bloque 4. Funcións
▪ f

▪ B4.1. Concepto de función: ▪ B4.1. Manexar as formas de ▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas formas ▪ CMCCT

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.
▪ f

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

de representación dunha
función a outras, e elixe a
máis adecuada en función do
contexto.

▪ B4.1. Concepto de función: ▪ B4.2. Comprender o concepto ▪ MAB4.2.1. Recoñece se unha ▪ CMCCT

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.
▪ b

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

de función, e recoñecer,
interpretar e analizar as
gráficas funcionais.

gráfica representa ou non
unha función.
▪ MAB4.2.2.

Interpreta unha ▪ CMCCT
gráfica
e
analízaa,
recoñecendo
as
súas
propiedades
máis
características.

▪ B4.2.

Funcións
lineais. ▪ B4.3. Recoñecer, representar ▪ MAB4.3.1.
Recoñece
e ▪ CMCCT
Cálculo, interpretación e
e analizar as funcións
representa unha función
identificación da pendente
lineais, e utilizalas para
lineal a partir da ecuación ou
da recta. Representacións
resolver problemas.
dunha táboa de valores, e
da recta a partir da
obtén a pendente da recta
ecuación e obtención da
correspondente.
ecuación a partir dunha
▪ MAB4.3.2. Obtén a ecuación ▪ CMCCT
recta.
dunha recta a partir da
▪ B4.4.
Utilización
de
gráfica ou táboa de valores.
calculadoras gráficas e
software específico para a
▪ MAB4.3.3. Escribe a ecuación ▪ CMCCT
construción
e
correspondente á relación
interpretación de gráficas.
lineal existente entre dúas
magnitudes, e represéntaa.
▪ MAB4.3.4. Estuda situacións ▪ CMCCT

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.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ a

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, ▪ B5.1.

▪ b
▪ c

▪

▪ d
▪ e
▪ f

▪

▪ g
▪ h
▪ m

▪
▪

relativas e acumuladas.
B5.2. Organización en táboas
de datos recollidos nunha
experiencia.
B5.3. Diagramas de barras e
de sectores. Polígonos de
frecuencias; diagramas de
caixa e bigotes
B5.4. Medidas de tendencia
central.
B5.5. Medidas de dispersión.

Formular preguntas ▪ MAB5.1.1. Organiza datos, ▪ CMCCT
axeitadas para coñecer as
obtidos dunha poboación de
características de interese
variables cualitativas ou
dunha poboación e recoller,
cuantitativas en táboas,
organizar e presentar datos
calcula e interpreta as súas
relevantes
para
frecuencias
absolutas,
respondelas, utilizando os
relativas, e acumuladas, e
métodos
estatísticos
represéntaos graficamente.
apropiados
e
as
ferramentas
axeitadas, ▪ MAB5.1.2. Calcula a media ▪ CMCCT
aritmética,
a
mediana
organizando os datos en
(intervalo mediano), a moda
táboas e construíndo
(intervalo modal), o rango e
gráficas, calculando os
os cuartís, elixe o máis
parámetros relevantes, e
axeitado, e emprégaos para
obtendo
conclusións
interpretar un conxunto de
razoables a partir dos
datos e para resolver
resultados obtidos.
problemas.
▪ MAB5.1.3. Interpreta gráficos ▪ CMCCT

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

▪ B5.2. Organización en táboas ▪ B5.2.

▪ f
▪ h

▪

▪
▪

▪

▪ e
▪ f
▪ h

de datos recollidos nunha
experiencia.
B5.3. Diagramas de barras e
de sectores. Polígonos de
frecuencias, diagramas de
caixa e bigotes
B5.4. Medidas de tendencia
central.
B5.5. Medidas de dispersión:
rango e cuartís, percorrido
intercuarílico, varianza e
desviación típica.
B5.6.
Utilización
de
calculadoras e ferramentas
tecnolóxicas
para
o
tratamento de datos,
creación e interpretación
de gráficos e elaboración
de informes.

▪ B5.7.

Utilizar ferramentas ▪ MAB5.2.1.
Emprega
a ▪ CMCCT
tecnolóxicas para organizar
calculadora e ferramentas
datos,
xerar
gráficas
tecnolóxicas para organizar
estatísticas,
calcular
datos,
xerar
gráficos
parámetros relevantes e
estatísticos e calcular as
comunicar os resultados
medidas de tendencia
obtidos que respondan ás
central, o rango e os cuartís.
preguntas
formuladas
previamente
sobre a ▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías ▪ CMCCT
da información e da
situación estudada.
comunicación
para
comunicar
información
resumida e relevante sobre
unha variable estatística
analizada.

Fenómenos ▪ B5.3.
Diferenciar
os ▪ MAB5.3.1.
Identifica
os ▪ CMCCT
deterministas e aleatorios.
fenómenos deterministas
experimentos aleatorios e
dos aleatorios, valorando a
distíngueos
dos
▪ B5.8.
Formulación
de
posibilidade que ofrecen as
deterministas.
conxecturas sobre o
matemáticas para analizar
comportamento
de
e
facer
predicións ▪ MAB5.3.2. Calcula a frecuencia ▪ CMCCT
fenómenos
aleatorios
relativa dun suceso mediante
razoables
acerca
do
sinxelos e deseño de
a experimentación.
comportamento
dos
experiencias para a súa
aleatorios a partir das
comprobación.
regularidades obtidas ao ▪ MAB5.3.3. Realiza predicións ▪ CMCCT
▪ B5.9. Frecuencia relativa dun
sobre un fenómeno aleatorio
repetir
un
número
suceso
e
a
súa
a partir do cálculo exacto da
significativo de veces a

aproximación
á
probabilidade mediante a
simulación
ou
experimentación.

experiencia aleatoria, ou o
cálculo
da
súa
probabilidade.

súa probabilidade ou a
aproximación
desta
mediante a experimentación.

▪ b

▪ B5.10. Sucesos elementais ▪ B5.4. Inducir a noción de ▪ MAB5.4.1.

▪ f

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.

▪ h

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

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

▪ MAB5.4.2.

Distingue entre ▪ CMCCT
sucesos
elementais
equiprobables
e
non
equiprobables.

▪ MAB5.4.3.

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

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS
A distribución temporal inicialmente prevista para o desenrolo das 14 unidades e a introductoria
de acordo coa carga lectiva asignada (5 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 5
Segunda avaliación: unidades 6 a 10
Terceira avaliación : unidades 10 a 15

Por unidades:

Unidade 1
1.Presentación da unidade

2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Os números naturais
Descrición da unidade
A unidade comeza coa presentación do conxunto dos números naturais, a súa orde e representación na recta numérica.
O recordo de distintos sistemas de numeración reforza o concepto de número (universal), independendizándoo das
múltiples formas que se usaron ao longo da historia para expresalo: sistemas decimal, exipcio, maia, romano, etc. A
numeración binaria aparece como exemplo de recurso utilizado no mundo dixital, e a numeración sesaxesimal como
sistema herdado da antigüidade, que segue presente nalgunhas formas actuais.
O resto da unidade procura o repaso de instrumentos básicos sobre os que se asentarán os contidos das seguintes
unidades.
A operativa con números naturais está superada neste nivel. Así, limítase a lembrar a prioridade das operacións no
manexo das expresións con parénteses e as operacións combinadas.
Incídese, tamén, en diferenciar as calculadoras que non respectan a prioridade das operacións (as básicas) das que o
fan (as científicas), ambas as dúas presentes no contorno do alumnado.
Os conceptos e os procedementos relativos á divisibilidade servirán para axilizar múltiples situacións de cálculo e
aplicaranse directamente na operativa con fraccións. É, polo tanto, o momento para detectar e poñer remedio a posibles
erros ou lagoas arrastradas de niveis anteriores.
É momento, tamén, de iniciar a implantación de procedementos e hábitos de traballo, relativos á resolución de
problemas, que serán tratados como un contido transversal da materia ao longo de todo o curso.
Coñecementos mínimos
Recoñecemento, ordenación e representación na recta numérica dos números naturais.
Coñecemento dalgúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema decimal.
Utilización das equivalencias entre as distintas unidades do sistema sesaxesimal.
Recoñecemento dun número como múltiplo ou divisor doutro e a aplicación dos criterios de divisibilidade.
Recoñecemento dos números primos menores que 100.
Cálculo mental, ou por procedementos de elaboración persoal, do máximo común divisor e do mínimo común
múltiplo de números sinxelos.
- Resolución de problemas aritméticos de varias operacións.
- Resolución de problemas de divisibilidade.
-

-

Complementos importantes
Diferenciación dos distintos sistemas de numeración, apreciando as vantaxes e a potencialidade duns respecto a
outros.
Tradución de números do sistema binario ao decimal e viceversa.
Interpretación de cantidades sesaxesimais e transformación ao sistema decimal.
Descomposición de números en factores primos.
Cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de números descompostos en factores primos.

Temporalización
Setembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Coñecer os números naturais e as súas operacións e aplicalos na resolución de situacións cotiás.

2. Identificar relacións de divisibilidade e aplicalas na análise e as aplicacións dos números naturais e as súas
operacións.
3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

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

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

1.1. Traduce números do sistema
de numeración decimal a
outros sistemas de
numeración e viceversa.
1.2. Expresa cantidades de tempo
e medidas angulares nas
formas complexa e
incomplexa.
2.1. Recoñece se un número é
múltiplo ou divisor doutro.

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

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

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

CC

CMCT,
CD,
CCEC

CCL,
CMCT
CAA

2.4. Aplica os criterios de
divisibilidade.
3.1. Identifica os números primos
menores que 100.
3.2. Dado un conxunto de
números, separa os primos
dos compostos.
3.3. Descompón números en
factores primos.
3.4. Identifica relacións de
divisibilidade entre números
descompostos en factores
primos.

CSIEE,
CMCT

- Resolución de problemas con
números naturais.

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

4.1. Calcula mentalmente o
máximo común divisor e o
mínimo común múltiplo de
parellas de números sinxelos.
4.2. Aplica procedementos óptimos
para calcular o máximo
común divisor e o mínimo
común múltiplo de dous ou
máis números.

5. Resolver problemas de
divisibilidade.

CMCT,
CSIEE,
CD

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

CSC,
CMCT,
CCL

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.
6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 2
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números enteiros
Descrición da unidade
A unidade comeza lembrando a necesidade de ampliar o conxunto dos números naturais, cos correspondentes
negativos, para cuantificar algunhas situacións que presentan comportamentos opostos (+, ‒). E de aí pasa á
construción do conxunto Z dos números enteiros, coa súa nomenclatura e notacións, a súa estrutura, orde e
representación.
O resto da unidade ocúpase da operativa con números enteiros, iniciada no curso anterior, pero aínda en período de
aprendizaxe.
Tras os procedementos básicos para a suma e a resta de números positivos e negativos, preséntanse nutridas series
de actividades, secuenciadas en dificultade, con exercicios resoltos intercalados, que rematan coa proposta de
expresións complexas con parénteses aniñadas.
De igual forma, tras lembrar a multiplicación e a división de números enteiros, avánzase mediante exercicios resoltos e
propostos na resolución de expresións con parénteses e operacións combinadas.
O concepto de potencia aplícase agora ás potencias de base enteira e expoñente natural, e lémbranse as propiedades
que se viron o curso pasado cos números naturais.
A unidade finaliza mostrando o comportamento das raíces cando o radicando é un número enteiro.
Así, os contidos da unidade pódense considerar en dous apartados:
Contidos conceptuais:
- Necesidade dos números negativos.

- Construción do conxunto Z.
- Asociación da operativa relativa aos números enteiros con situacións significativas do contorno. Resolución de
problemas con números enteiros.
Contidos procedementais:
- Procedementos básicos para operar con enteiros. Regra dos signos. Xustificación das propiedades das potencias.
- Resolución de expresións con parénteses e operacións combinadas. Regras de eliminación de parénteses.
Prioridade das operacións.
O maior peso da unidade recae na parte procedemental, sendo o obxectivo fundamental que as alumnas e os alumnos
adquiran tanto a seguridade coma a axilidade necesarias nel con enteiros, imprescindibles para as aprendizaxes que
chegarán a continuación (fraccións, decimais, álxebra...).

-

-

Coñecementos mínimos
Elaboración e interpretación de mensaxes nas que aparecen os números enteiros cuantificando información.
Representación e ordenación de números enteiros. Interpretación da recta numérica enteira.
Realización de operacións, con soltura, de números positivos e negativos en expresións sinxelas con operacións
combinadas. Regra dos signos. Supresión de parénteses. Xerarquía das operacións.
Resolución de problemas aritméticos con números enteiros.
Complementos importantes
Diferenciación clara entre os conxuntos numéricos N e Z.
Coñecemento das propiedades das operacións con números enteiros.
Resolución de calquera expresión con operacións combinadas de números enteiros.
Estudo de regularidades no conxunto dos números enteiros mediante actividades manipulativas: cadrados
máxicos, números triangulares, etc.
Temporalización

Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Diferenciar os conxuntos N e Z e identificar os seus elementos e a súa estrutura.
2. Operar con soltura e resolver problemas con números enteiros.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Números enteiros
- O conxunto Z dos números
enteiros. Orde e
representación.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

1.1. Identifica os números enteiros e,
dentro destes, os naturais.
1.2. Cuantifica, mediante números
enteiros, situacións do
contorno.

CC
CCEC,
CSC,
CAA,
CCL

- Valor absoluto dun número
enteiro.
Operacións
- Suma e resta de números
positivos e negativos.
Expresións de sumas e
restas con parénteses.

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

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

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

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

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

4.1. Calcula potencias de base
enteira e expoñente natural.

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

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

6. Resolver problemas con
números enteiros.

6.1. Resolve problemas con números
enteiros.

- Multiplicación e división de
números enteiros.
Operacións combinadas
- Resolución de expresións
con parénteses e operacións
combinadas.
- Prioridade das operacións.
Potencias
- Potencias de base enteira e
expoñente natural.
Propiedades.
Raíces
- Raíces sinxelas de números
enteiros.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas con
números enteiros.

4.

CMCT,
CD

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

4.2. Coñece e aplica as propiedades
das potencias.

CSIEE,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA,
CSIEE

CMCT,
CSIEE,
CAA
CCL,
CAA,
CSIEE,
CSC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.
6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 3
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números decimais e fraccionarios
Descrición da unidade
A unidade dá un paso máis na ampliación dos conxuntos numéricos, presentando os números capaces de expresar
partes da unidade: os decimais e os fraccionarios. E remata diferenciando entre eles, nunha primeira aproximación, os
números racionais.
A primeira parte afonda na estrutura e na operativa do Sistema de Numeración Decimal, xa iniciadas en cursos
anteriores. Incide nas ordes de unidades decimais e as súas equivalencias, na interpretación da recta numérica, na
ordenación de números decimais e na aproximación a unha orde de unidades dada. Posto que a maioría dos
estudantes xa posúe as bases destes contidos, centrarémonos naqueles que lles son máis novidosos e lles ofrecen
maior dificultade: a interpolación de números decimais como unha consecuencia da súa organización na recta
numérica, a aproximación segundo a necesidade de cada momento e a valoración do erro cometido nas aproximacións.
Na parte de operativa revísanse con detemento os distintos casos de división de decimais, que aínda adoitan dar
problemas, e insístese no concepto de raíz cadrada, calculando distintas aproximacións por tenteo. Á vez recorreremos
á calculadora para a obtención rápida de raíces, redondeando á orde de unidades desexada.
No relativo ás fraccións, lémbrase o concepto de equivalencia e insístese en dous procedementos que, aínda que xa
coñecidos, son piares de aprendizaxes futuras: a simplificación e a redución a común denominador. Tamén se explicitan
as relacións entre fraccións e decimais, mostrando os procedementos que transforman unhas noutros e viceversa.
Para finalizar, analízanse os distintos tipos de decimais, indicando cales deles forman un conxunto novo: o dos
racionais.

-

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

-

Complementos importantes
Valoración do erro cometido na aproximación dunha cantidade a unha determinada orde de unidades.
Cálculo da raíz cadrada dun número: aproximacións sucesivas por tenteo.
Utilización da calculadora nas operacións con decimais.
Obtención da fracción irreducible de calquera fracción.
Obtención da fracción equivalente a unha dada que cumpre certas condicións.
Emprego de diferentes recursos para comparar fraccións.
Redución de fraccións ao mínimo común denominador.
Paso de números decimais periódicos a forma fraccionaria.
Recoñecemento dos números racionais.

Temporalización
Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Manexar con soltura os números decimais e as súas operacións, e aplicalos na valoración e a
resolución de situacións cotiás.

2. Comprender e aplicar a equivalencia entre fraccións e entre fraccións e números decimais.
3. Identificar os números racionais.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Os números
decimais
- Ordes de unidades e
equivalencias.
- Clases de números decimais.
- Orde no conxunto dos
números decimais.
- A recta numérica.
- Interpolación dun decimal
entre outros dous.
- Aproximación de decimais
por redondeo. Erro cometido
no redondeo.
Operacións con decimais
- Aplicación dos distintos
algoritmos para sumar,
restar, multiplicar e dividir
números decimais.
- Resolución de expresións
con operacións combinadas.
- Raíz cadrada.
As fraccións
- Fraccións
equivalentes.
- Simplificación.
- Redución a común
denominador.
- Orde.
Fraccións
e decimais
- Relacións entre fraccións e
decimais.
- Os números
racionais.
Resolución de problemas

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

1.1. Le e escribe números decimais.
Manexa con axilidade as
equivalencias entre as distintas
ordes de unidades.
1.2. Distingue os distintos tipos de
números decimais (exactos,
periódicos, outros).
1.3. Aproxima, por redondeo, un
decimal á orde de unidades
desexada. Estima o erro
cometido nun redondeo.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

1.4. Ordena números decimais,
sitúaos na recta numérica e
intercala un decimal entre
outros dous dados.
2. Operar con números
decimais.

2.1. Aplica os distintos algoritmos
para sumar, restar, multiplicar e
dividir números decimais,
aproximando os resultados á
orde de unidades desexada.
2.2. Resolve expresións con
operacións combinadas nas
que interveñen números
decimais.

CSIEE,
CMCT,
CAA

2.3. Calcula a raíz cadrada dun
número coa aproximación
desexada.
3. Recoñecer e calcular
fraccións equivalentes.
Simplificar fraccións.
Reducir fraccións a
común denominador.
Ordenar fraccións.

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

SYC,
CMCT,
CCL

- Resolución de problemas con
varias operacións de
números decimais.

3.2. Simplifica fraccións ata obter a
fracción irreducible.
3.3. Reduce fraccións a común
denominador.
3.4. Ordena fraccións reducíndoas
previamente a común
denominador.
4. Coñecer e utilizar as
relacións entre os
números decimais e as
fraccións.

4.1. Pasa cantidades da forma
fraccionaria a decimal e
viceversa (en casos sinxelos).

5. Resolver problemas con
números decimais, con
fraccións e con
cantidades sesaxesimais.

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

4.2. Diferencia os números racionais
dos que non o son.

CAA,
CCL,
CMTC

CSIEE,
CCL,
CSC,
CMC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 4
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Operacións con fraccións
Descrición da unidade
Esta unidade dedícase ao repaso e perfeccionamento da operativa con fraccións, e á súa rendibilización práctica na
resolución de problemas.
Para sumar e restar fraccións é imprescindible que os alumnos e as alumnas dominen o procedemento para reducir
común denominador, visto na unidade anterior. Asegurado isto, lémbrase como sumar fraccións con enteiros e como
manexar as expresións con sumas, restas e parénteses. Para asegurar estes procedementos proponse unha ampla
colección de actividades específicas, secuenciadas segundo a dificultade.
E séguense os mesmos criterios para multiplicar e dividir fraccións, lembrando, tamén, as relacións entre ambas as
dúas operacións.
Vistos os procedementos relativos ás catro operacións básicas, e ás expresións con operacións combinadas,
preséntase un conxunto de problemas tipo, resoltos, nos que os alumnos e as alumnas atoparán camiños e recursos
para se enfrontaren a múltiples situacións con significado no contorno: cálculo da fracción dunha cantidade, da parte e
do total, situacións combinadas de adición, subtracción, multiplicación, repartición, etc. Os problemas que se propoñen

despois servirán para aplicar os procesos analizados en situacións similares e para impulsar a súa transferencia a
situacións novas.
Na última epígrafe repásanse as propiedades das potencias, agora con base fraccionaria, e introdúcese, por primeira
vez, o significado das potencias con expoñentes negativos.
Como aplicación do anterior, lémbrase a descomposición polinómica dun número, estendéndoa agora ás ordes de
unidades decimais, e preséntase a notación científica como forma de expresión abreviada de números moi grandes ou
moi pequenos.

-

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

-

Complementos importantes
Cálculo da fracción de calquera número, enteiro ou fraccionario.
Cálculo do total, coñecida a fracción e a parte.
Redución e cálculo en expresións con operacións combinadas.
Resolución de problemas de varias operacións con números fraccionarios.
Coñecemento do significado das potencias de expoñente nulo ou negativo.
Redución de expresións con potencias de base fraccionaria e expoñente enteiro.
Expresión de cantidades moi grandes ou moi pequenas en notación científica.
Temporalización

Novembro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Operar e resolver problemas con fraccións.

2. Coñecer as potencias de expoñente enteiro e utilizar as potencias de base 10 para expresar números moi
grandes ou moi pequenos.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Operacións con fraccións
- Suma e resta de fraccións.
- Produto e cociente de
fraccións.
- Fraccións
inversas.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Operar con fraccións.
Sumar e restar fraccións.
Multiplicar e dividir
fraccións.
Resolver expresións con
parénteses e operacións
combinadas.

1.1. Calcula a fracción dun número.

- Fracción doutra fracción.
- Expresións con operacións
combinadas.
- Eliminación de parénteses.
Propiedades das potencias
con base fraccionaria
- Potencia dun produto e dun
cociente.

2. Calcular potencias de
expoñente enteiro.
Aplicar as propiedades
das potencias para
reducir expresións
numéricas ou alxébricas.

1.3. Multiplica e divide fraccións.
1.4. Reduce expresións con
operacións combinadas.

CD,
CMCT,
CCEC,
CCL

2.1. Calcula potencias de base
fraccionaria e expoñente
natural.
2.2. Interpreta e calcula as potencias
de expoñente negativo.
2.3. Calcula a potencia dun produto
ou dun cociente.
2.4. Multiplica e divide potencias da
mesma base.

- Potencia dunha potencia.

- Problemas nos que intervén
a fracción dunha cantidade.

1.2. Suma e resta fraccións.

1.5. Resolve problemas nos que se
calcula a fracción dun número.

- Produto e cociente de
potencias da mesma base.
- Potencias de expoñente cero
e de expoñente negativo.
Paso a forma de fracción.
Operacións con potencias
Potencias de base 10.
Notación científica
Resolución de problemas

CC

CSIEE,
CSC,
CMTC

2.5. Calcula a potencia doutra
potencia.
2.6. Reduce expresións utilizando as
propiedades das potencias.
3. Utilizar as potencias de
base 10 para expresar
números moi grandes ou
moi pequenos.

- Problemas de suma e resta
de fraccións.

3.1. Obtén a descomposición
polinómica dun número
decimal, segundo as potencias
de base dez.
3.2. Expresa en notación científica
aproximacións de números moi
grandes ou moi pequenos.

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

CAA,
CCL,
CD

4.1. Resolve problemas nos que
intervén a fracción dunha
cantidade.
4.2. Resolve problemas de sumas e
restas con fraccións.
4.3. Resolve problemas de
multiplicación e/ou división de
fraccións.

CSIEE,
CCL,
CSC,
CMCT

4.4. Resolve problemas utilizando o
concepto de fracción dunha
fracción.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 5
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Proporcionalidade e porcentaxes
Descrición da unidade
Esta unidade afonda na aprendizaxe, iniciada no curso anterior, das relacións de proporcionalidade. A construción dos
seus conceptos e a axilidade nos seus cálculos é de suma importancia para o proceso formativo dos alumnos e as
alumnas pola súa conexión plena e inmediata coa realidade cotiá e polas ferramentas que achega para a análise e
interpretación desta.
Comeza presentando os conceptos de razón e proporción, que facilitarán a introdución de novos conceptos e a
descrición de procesos.
Avánzase na análise de situacións de proporcionalidade, diferenciando a directa da inversa, e afóndase nas súas
relacións internas, que se aplicarán na resolución de problemas.
A continuación preséntanse modelos resoltos de problemas de proporcionalidade composta, percorrendo a súa
casuística.
Analízanse, tamén mediante problemas resoltos, situacións de reparticións directa e inversamente proporcionais.
A segunda parte da unidade, dedicada ás porcentaxes, comeza coa revisión do concepto desde distintos puntos de
vista (proporción, fracción, número decimal). E continúa con outra colección de problemas resoltos, nos que vai
variando o elemento descoñecido. Trátanse tamén os aumentos e as diminucións porcentuais e, por último, o xuro
bancario.
Coñecementos mínimos
- Recoñecemento de se existe relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes. Recoñecemento de se a
proporcionalidade é directa ou inversa.
- Cálculo do termo descoñecido dunha proporción.
- Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente
proporcionais.
- Resolución de problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións de experiencia cotiá.
Aplicación do método de redución á unidade e da regra de tres.
- Cálculo de porcentaxes directas.
- Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas directos).
- Cálculo do xuro que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito dado.
Complementos importantes
- Obtención da constante de proporcionalidade dunha táboa de valores directamente proporcionais.
- Completar calquera par de valores dunha táboa de proporcionalidade (directa ou inversa) a partir dun par
coñecido ou a partir da constante de proporcionalidade.

- Construción de proporcións cos valores das táboas de proporcionalidade (directa ou inversa), relacionándoas coa
equivalencia de fraccións.
- Resolución de situacións de proporcionalidade composta.
- Cálculo do total en situacións de porcentaxe, coñecendo a parte e a porcentaxe aplicada (problema inverso).
- Cálculo da cantidade inicial ou da porcentaxe aplicada, en situacións de aumentos e diminucións porcentuais.
- Resolución de problemas de reparticións proporcionais.
- Resolución de problemas de xuro bancario.
Temporalización
Novembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Comprender e manexar as relacións de proporcionalidade, incluídas as porcentaxes, e aplicalas na
análise, valoración e resolución dos distintos problemas aritméticos nos que aparecen.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Razón e proporción
- Concepto.

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

- Relacións coas fraccións
equivalentes.

- Magnitudes directamente e
inversamente proporcionais.
- Táboas de valores.
Relacións. Constante de
proporcionalidade.

1.3. Calcula o termo descoñecido
dunha proporción.
2. Recoñecer as magnitudes
directa ou inversamente
proporcionais, construír
as súas correspondentes
táboas de valores e
formar con elas distintas
proporcións.

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

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

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

- Resolución de problemas de
proporcionalidade simple.
- Métodos de redución
á unidade e regra de tres.
Proporcionalidade composta

1.1. Obtén a razón de dous números.
Calcula un número que garda
con outro unha razón dada.
1.2. Identifica se dúas razóns forman
proporción.

- Cálculo do termo
descoñecido dunha
proporción.
Proporcionalidade directa e
inversa

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

CC

CAA,
CMCT,
CCEC,
CSC

CMCT,
CD

CMCT,
CAA

3.2. Resolve, apoiándose na regra de
tres, problemas de
proporcionalidade directa e
inversa.

Reparticións directa e
inversamente proporcionais
Porcentaxes
- A porcentaxe como
proporción, como fracción e
como número decimal.
- Cálculo de porcentaxes.
- Aumentos e diminucións
porcentuais.
- Resolución de problemas de
porcentaxes.
- O xuro simple como un
problema de
proporcionalidade composta.
Fórmula.

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

4.1. Resolve problemas de
proporcionalidade composta.

5. Comprender e manexar
os conceptos relativos ás
porcentaxes.

5.1. Asocia cada porcentaxe cunha
fracción, cunha proporción ou
cun número decimal.

4.2. Resolve problemas de
reparticións directa e
inversamente proporcionais.

CSIEE,
CCL,
CSC

CD,
CAA

5.2. Calcula porcentaxes.
6. Utilizar procedementos
específicos para a
resolución dos distintos
tipos de problemas con
porcentaxes.

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

CSIEE,
CCL,
CSC,
CMCT

6.3. Resolve problemas de xuro
bancario.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 6
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Álxebra

Descrición da unidade
Os alumnos e as alumnas xa traballaron con algúns destes contidos no curso anterior. Non obstante, a realidade
móstranos a dificultade que atopan na súa adquisición, pois supoñen uns primeiros pasos nun proceso de abstracción
que lles resulta novidoso. Por iso, aínda que se avanza máis alá de onde se chegou o curso pasado, esta unidade volve
ter carácter de iniciación, na pretensión de incorporar os alumnos e as alumnas que entón tiveron unha asimilación
incompleta.
Iníciase mostrando a utilidade da álxebra nalgunhas tarefas: xeneralizar, expresar propiedades (identidades), relacións
entre magnitudes (fórmulas), operar e relacionar números e datos aínda descoñecidos (expresións alxébricas e
ecuacións).
A descrición das expresións alxébricas máis sinxelas, os monomios, a súa nomenclatura e a súa operativa abren o
camiño para introducir, despois, os polinomios e as súas operacións.
E como unha ampliación do produto, preséntanse e xustifican as identidades notables, recursos que memorizados e
automatizados, se utilizarán posteriormente na operativa alxébrica.
Ata aquí a parte procedemental, básica e fundamental da unidade.
Finalmente proponse unha ampliación, aplicando os produtos notables e a extracción de factores comúns, na redución
de expresións e fraccións alxébricas. E aínda que unha parte dos estudantes atope dificultades nisto último, servirá para
ir abrindo camiño cara a aprendizaxes nas que se insistirá nos dous cursos posteriores.

-

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

-

Complementos importantes
Multiplicación de polinomios.
Coñecemento e aplicación das fórmulas dos produtos notables.
Extracción de factor común en expresións alxébricas sinxelas.
Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.

-

Temporalización
Decembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas, así como a súa
operativa, e utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

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

4.

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

1.1. Traduce a linguaxe alxébrica
enunciados relativos a números
descoñecidos ou
indeterminados.
1.2. Expresa, por medio da linguaxe
alxébrica, relacións ou
propiedades numéricas.

2. Interpretar a linguaxe
alxébrica.

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

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

3.1. Identifica o grao, o coeficiente e
a parte literal dun monomio.
3.2. Clasifica os polinomios e
distíngueos doutras expresións
alxébricas.
3.3. Calcula o valor numérico dun
polinomio para un valor dado da
indeterminada.

4. Operar e reducir
expresións alxébricas.

CCL,
CMCT,
CCEC,
CSC

CCL,
CMCT,
CCEC,
CSC

CMCT,
CSIEE,
CD

4.1. Suma, resta, multiplica e divide
monomios.
4.2. Suma e resta polinomios.
4.3. Multiplica polinomios.
4.4. Extrae factor común.
4.5. Aplica as fórmulas dos produtos
notables.
4.6. Transforma en produto certos
trinomios utilizando as fórmulas
dos produtos notables.

CAA,
CMCT,
CCL

4.7. Simplifica fraccións alxébricas
sinxelas.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 7
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos

3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Ecuacións de primeiro e segundo grao
Descrición da unidade
A unidade ten como obxecto o estudo das ecuacións, a súa análise, a súa resolución e as súas aplicacións.
Igual que na unidade anterior, a pesar de traballar no curso pasado as ecuacións de primeiro grao, a experiencia
aconsella empezar desde o principio.
Unha vez adquiridos os mecanismos básicos para a resolución de ecuacións, resulta fundamental aseguralos mediante
a práctica reiterada.
Non convén abordar ecuacións con denominadores ata adquirir suficiente seguridade na resolución das que non os
teñen.
A resolución de problemas co auxilio das ecuacións non resulta nada doada para os alumnos e as alumnas deste nivel.
Por iso é conveniente iniciar o proceso con problemas moi sinxelos.
Os contidos da unidade secuencian se nos seguintes apartados:
- Elementos e nomenclatura relativos ás ecuacións.
Termos, membros, grao, incógnitas, solucións.
Tipos de ecuacións: de primeiro grao e de segundo grao.
- Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Técnicas básicas de transposición de termos.
Eliminación de denominadores.
Proceso xeral de resolución dunha ecuación de primeiro grao.
- Aplicación das ecuacións na resolución de problemas.
Resolución de problemas tipo. Outros problemas.
- Ecuacións de segundo grao. Forma xeral.
Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas.
Fórmula xeral para as ecuacións de segundo grao.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos.
Descubrir se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación.
Concepto de ecuacións equivalentes.
Procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha ecuación.
Resolución de ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses.
Resolución de ecuacións do tipo ax2=c.
Comprensión do proceso seguido para resolver certos problemas tipo moi sinxelos e resolución doutros similares.

Complementos importantes
- Procedementos para a eliminación de denominadores nunha ecuación.
- Resolución de calquera tipo de ecuacións de primeiro grao.
- Resolución de problemas sinxelos coa axuda das ecuacións.
- Resolución razoada de calquera ecuación de segundo grao incompleta.
Como afondamento para os estudantes que poden chegar máis lonxe proponse:
- Coñecemento e aplicación da fórmula para resolver unha ecuación de segundo grao na súa forma xeral.

- Aplicación das ecuacións de segundo grao na resolución de problemas.
Temporalización
Xaneiro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Identificar e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao.
2. Aplicar as ecuacións na resolución de problemas.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ecuacións
- Identificación.
- Elementos: termos,
membros, incógnitas e
solucións.
Ecuacións de primeiro
grao
- Transposición de termos.
- Redución de membros en
ecuacións.
- Eliminación de
denominadores.
- Resolución de ecuacións
de primeiro grao.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

1.1. Recoñece se un valor
determinado é ou non solución
dunha ecuación.
1.2. Escribe unha ecuación que teña
por solución un valor dado.

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

Ecuacións de segundo
grao
- Solucións.
- Resolución de ecuacións
de segundo grao
incompletas.
- Fórmula para a resolución
de ecuacións de segundo
grao.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas
con ecuacións de primeiro
grao. Pasos que cómpre
seguir.
- Asignación da incógnita.

CC

CSIEE,
CCL,
CD,
CCEC

2.1. Traspón termos nunha ecuación
(os casos inmediatos).
2.2. Resolve ecuacións sinxelas (sen
parénteses nin
denominadores).
2.3. Resolve ecuacións con
parénteses.

CSC,
CMCT,
CAA

2.4. Resolve ecuacións con
denominadores.
2.5. Resolve ecuacións con
parénteses e denominadores.
3. Resolver ecuacións de
segundo grao.
Incompletas.
Completas, coa fórmula.

3.1. Resolve ecuacións de segundo
grao incompletas.
3.2. Resolve ecuacións de segundo
grao dadas na forma xeral.

CMCT,
CAA,
CD

- Codificación dos
elementos dun problema
en linguaxe alxébrica.
- Construción da ecuación.
- Resolución. Interpretación
e crítica da solución.

3.3. Resolve ecuacións de segundo
grao que esixen a previa
redución á forma xeral.
4. Resolver problemas coa
axuda das ecuacións de
primeiro e segundo grao.

4.1. Resolve, coa axuda das
ecuacións, problemas de
relacións numéricas.
4.2. Resolve, coa axuda das
ecuacións, problemas
aritméticos sinxelos (idades,
orzamentos...).
4.3. Resolve, coa axuda das
ecuacións, problemas
aritméticos de dificultade media
(móbiles, mesturas...).

CCL,
CAA,
CSIEE

4.4. Resolve, coa axuda das
ecuacións, problemas
xeométricos.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 8
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Sistemas de ecuacións
Descrición da unidade
A unidade comeza introducindo as ecuacións con dúas incógnitas, a identificación das súas solucións e a súa
representación gráfica. Os alumnos e as alumnas xa tiveron contacto con elas o curso pasado, ao estudar as funcións
lineais. A pesar diso, darémoslle tratamento de contido novo.
Preséntanse despois os sistemas lineais e, co apoio da representación gráfica, o significado da súa solución. E vense
tamén os casos especiais: os que non teñen solución e os de infinitas solucións.
Superada a parte conceptual, abórdanse os procedementos alxébricos para a resolución de sistemas, mostrando os
seus parecidos e diferenzas. A práctica destes en quendas de exercicios numerosos, proporcionará axilidade e
seguridade na súa aplicación.
A utilidade dos contidos anteriores na resolución de problemas exemplifícase mediante unha serie de problemas tipo,
resoltos, que proporcionará ás alumnas e alumnos pautas para afrontar outros novos.
En todo caso, as situacións problemáticas que aparecen, tanto as resoltas coma as propostas, son aínda sinxelas, dado
o carácter de iniciación dos contidos sobre os que se insiste e afonda no programa do seguinte nivel.
Coñecementos mínimos
- Recoñecemento dunha ecuación lineal.
- Representación, punto a punto, de ecuacións lineais.
- Recoñecemento de se un par de valores é, ou non, solución dun sistema.

- Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano.
- Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con dúas incógnitas.
- Comprensión do proceso seguido na resolución de certos problemas tipo mediante o auxilio dos sistemas de
ecuacións e resolución, mediante os mesmos procedementos, doutros problemas similares.

-

Complementos importantes
Resolución de sistemas polo método gráfico.
Identificación dun sistema sen solución cun par de rectas paralelas no plano.
Identificación dun sistema de infinitas solucións como un par de ecuacións equivalentes que se representan sobre
a mesma recta.
Resolución de sistemas polos métodos de igualación, redución e substitución.
Resolución de diferentes tipos de problemas coa axuda dos sistemas de ecuacións lineais.
Temporalización

Xaneiro

2.

Febreiro

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Identificar os sistemas de ecuacións lineais e coñecer os distintos procedementos para a súa resolución.
2. Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ecuacións lineais
- Solucións dunha ecuación
lineal.
- Construción da táboa de
valores correspondente ás
solucións.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

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

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

- Representación gráfica.
Sistema de ecuacións
lineais. Concepto.

CC

CSIEE,
CCEC,
CSC,
CAA

- Solución dun sistema.
- Interpretación gráfica dun
sistema de ecuacións lineais.
- Sistemas con infinitas
solucións. Sistemas
indeterminados.

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

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

CMCT,
CCL,
CAA

- Sistemas incompatibles ou
sen solución.

coñecer a súa
interpretación gráfica.

Resolución de sistemas de
ecuacións lineais
- Método gráfico.
- Métodos de substitución,
redución e igualación.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas coa
axuda dos sistemas de
ecuacións.

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

2.2. Recoñece, ante a representación
gráfica dun sistema de
ecuacións lineais, se o sistema
ten solución; e, en caso de que
a teña, identifícaa.
3.1. Obtén graficamente a solución
dun sistema de ecuacións de
primeiro grao con dúas
incógnitas.
3.2. Resolve sistemas de ecuacións
lineais polo método de
substitución.

- Codificación alxébrica do
enunciado (sistema de
ecuacións lineais).

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

- Resolución do sistema.
- Interpretación e crítica da
solución.

CD,
CMCT,
CAA

3.4. Resolve sistemas de ecuacións
lineais polo método de
redución.
3.5. Resolve sistemas de ecuacións
lineais elixindo o método que
vai seguir.
4. Utilizar os sistemas de
ecuacións como
ferramenta para resolver
problemas.

4.1. Resolve problemas aritméticos
sinxelos coa axuda dos
sistemas de ecuacións.
4.2. Resolve problemas aritméticos
de dificultade media coa axuda
dos sistemas de ecuacións.
4.3. Resolve problemas xeométricos
coa axuda dos sistemas de
ecuacións.

4.

CCL,
CMCT,
CSIEE

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 9
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Teorema de Pitágoras
Descrición da unidade
É probable que todos estes estudantes coñezan xa o teorema de Pitágoras e o aplicasen á obtención dun dos lados
dun triángulo rectángulo coñecendo os outros dous. Aínda que así sexa, é moi desexable que neste curso volvan facer
o percorrido completo que leva a asentar os conceptos e a reforzar as destrezas procedementais.
En primeiro lugar, o teorema de Pitágoras é unha relación entre áreas. Isto debe quedarlles moi claro aos estudantes.
Unha mala preparación neste sentido pode levar ao seguinte disparate, doadamente repetible en moitas aulas (incluso
de cursos superiores, 3.º, 4.º e, mesmo Bacharelato): dáselles un triángulo rectángulo con cadrados construídos nos
tres lados. No da hipotenusa pon 40 cm2; no dun cateto, 32 cm2, e no do outro cateto, unha interrogación. Cal é a
superficie do terceiro cadrado?, pregúntaselles. E moitos estudantes proceden así:
c 2 = 40 → c = 40 = 6,3 ; a2 = 32 → a = 32 = 5, 6
c 2 = a 2 + b 2 → b = c 2 − a 2 = 6, 32 − 5, 62 = 8, 33 = 2, 8 → b 2 = 2, 82 = 7, 84 cm2

O recoñecemento de se un triángulo cuxos lados son coñecidos é ou non rectángulo é outra aplicación do teorema de
Pitágoras con clara connotación conceptual. Pódese afinar máis nesta idea ensinándoos a apreciar se un triángulo non
rectángulo é acutángulo ou obtusángulo a partir dos seus lados.
A obtención dun lado dun triángulo rectángulo coñecendo os outros dous debe practicarse en contextos variados, sen
esquecer figuras espaciais, tanto con resultados exactos (enteiros ou decimais) como aproximados.
É desexable que o estudante coñeza, polo menos, as ternas pitagóricas 3, 4, 5 e 5, 12, 13, e algunhas relacionadas con
elas, como, 6, 8, 10; 10, 24, 26; 30, 40, 50...
E, moi importante, o alumnado debe recoñecer a oportunidade de aplicar o teorema de Pitágoras en problemas
xeométricos.

-

-

-

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

Febreiro

2.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras en problemas xeométricos.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Teorema de Pitágoras
- Relación entre áreas de
cadrados. Demostración.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer e aplicar o
teorema de Pitágoras.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Dadas as lonxitudes dos tres
lados dun triángulo, recoñece
se é ou non rectángulo.
1.2. Calcula o lado descoñecido dun
triángulo rectángulo,
coñecidos os outros dous.

- Aplicacións do teorema de
Pitágoras:
- Cálculo dun lado dun
triángulo rectángulo
coñecendo os outros
dous.

1.3. Nun cadrado ou rectángulo,
aplica o teorema de Pitágoras
para relacionar a diagonal cos
lados e calcular o elemento
descoñecido.

- Cálculo dun segmento
dunha figura plana a
partir doutros que, con el,
formen un triángulo
rectángulo.

1.4. Nun rombo, aplica o teorema
de Pitágoras para relacionar
as diagonais co lado e
calcular o elemento
descoñecido.

- Identificación de
triángulos rectángulos a
partir das medidas dos
seus lados.

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

Cálculo de áreas e
perímetros de figuras planas
- Áreas dos cuadriláteros,
polígonos regulares e
partes do círculo.

CSC,
CCEC,
CSIEE,
CMCT,
CL

1.6. Nun polígono regular, utiliza a
relación entre raio, apotema e
lado para, aplicando o
teorema de Pitágoras, achar
un destes elementos a partir
dos outros.
1.7. Relaciona numericamente o
raio dunha circunferencia coa
lonxitude dunha corda e a súa
distancia ao centro.
1.8. Aplica o teorema de Pitágoras
na resolución de problemas
xeométricos sinxelos.
1.9. Aplica o teorema de Pitágoras
no espazo.
2. Obter áreas calculando,
previamente, algún
segmento mediante o
teorema de Pitágoras.

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

CMCT,
CAA,
CD

2.2. Calcula a área e o perímetro
dun rombo, dándolle as súas
dúas diagonais ou unha
diagonal e o lado.
2.3. Calcula a área e o perímetro
dun trapecio rectángulo ou
isóscele cando non se lle dá a
altura ou un dos lados.
2.4. Calcula a área e o perímetro
dun segmento circular
(debuxado), dándolle o raio, o
ángulo e a distancia do centro
á base.
2.5. Calcula a área e o perímetro
dun triángulo equilátero ou
dun hexágono regular
dándolle o lado.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.

- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 10
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Semellanza
Descrición da unidade
A utilización da semellanza realízase de moi distintas formas:
Percepción de formas a partir de figuras semellantes.
A semellanza entra polos ollos cando observamos unha foto, a reprodución dun cadro famoso, unha maqueta... O uso
da semellanza nestes casos é tan obvio que se realiza inconscientemente: contemplamos a reprodución como se
vísemos o orixinal e facemos comentarios sobre situación, harmonía das partes, beleza...
- Cálculo de tamaños a partir dunha figura semellante. Escala.

Cando, ao mirar unha reprodución, temos en conta o tamaño da figura reproducida e, dese xeito, especulamos
con tamaños dos seus compoñentes, o nivel de complexidade é maior. É o que acontece cando especulamos co
tamaño dos cuartos dunha casa cuxo plano consultamos tendo en conta a escala.
- Representación dunha figura semellante a outra.
Neste caso o nivel de complexidade aumenta: debemos coidar que cada detalle da nova figura garde as
proporcións axeitadas para ser semellante á orixinal.
- Comprobar se dúas figuras dadas son ou non semellantes.
Isto é o máis complexo. Hai que empezar posuíndo ferramentas como o teorema de Tales e os criterios de
semellanza. Neste curso conformámonos con descubrir se dous triángulos rectángulos son semellantes.
Coñecementos mínimos
- Recoñecemento de figuras semellantes.
- Obtención da razón de semellanza a partir de dúas figuras semellantes ou ben obtención de medidas dunha
figura coñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza.
- Interpretación de planos, mapas e maquetas a partir da súa escala e cálculo de distancias na realidade, no plano
ou a escala dunha representación.
- Obtención das relacións entre as áreas e os volumes de figuras semellantes.
- Representación dunha figura semellante a outra con razón de semellanza dada.
- Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous triángulos.
Complementos importantes
- Aplicación do teorema de Tales en casos sinxelos.
- Entender a validez dos criterios de semellanza.
- Xustificación da semellanza de dous triángulos rectángulos aplicando un criterio de semellanza.
- Aplicación da semellanza de triángulos rectángulos para calcular lonxitudes.
- Coñecemento e aplicación dos teoremas do cateto e da altura.
Como vías de afondamento e investigación proponse:
- Enunciar e comprender o significado do teorema de Tales.
- Cálculo de distancias inaccesibles na realidade baseándose na semellanza de triángulos.
- Construción de diversos pantógrafos (como o que se describe na penúltima páxina desta unidade do libro do
alumnado) para entender que ampliación ou redución se produce.
Temporalización
Febreiro

2.

Marzo

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Comprender o concepto de semellanza e aplicala á construción de figuras semellantes, a
interpretación de planos e mapas, e ao cálculo indirecto de lonxitudes.

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

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Figuras semellantes
- Razón de semellanza.
Ampliacións e reducións.
- Relación entre as áreas e os
volumes de dúas figuras
semellantes.
- Planos, mapas e maquetas.
Escala. Aplicacións.
Semellanza de triángulos
- Triángulos semellantes.
Condicións xerais.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer e comprender o
concepto de semellanza.

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

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

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

- Teorema de Tales.
Triángulos en posición de
Tales.

CMTC,
CDC,
CSC

2.4. Calcula a lonxitude dos lados
dunha figura que é semellante a
unha dada e cumpre unhas
condicións determinadas.

- O teorema do cateto.
- O teorema da altura.
Aplicacións da semellanza
- Cálculo da altura dun
obxecto vertical a partir da
súa sombra.

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

- Outros métodos para calcular
a altura dun obxecto.
- Construción dunha figura
semellante a outra.

CCL,
CMCT,
CCEC

2.2. Coñece o concepto de escala e
aplícaa para interpretar planos
e mapas.
2.3. Obtén a razón de semellanza
entre dúas figuras semellantes
(ou a escala dun plano ou
mapa).

- A semellanza entre triángulos
rectángulos.

CC

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

3.1. Recoñece triángulos semellantes
aplicando criterios de
semellanza.
3.2. Recoñece triángulos rectángulos
semellantes aplicando criterios
de semellanza.
3.3. Coñece e aplica o teorema do
cateto.
3.4. Coñece e aplica o teorema da
altura.

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

4.1. Calcula a altura dun obxecto a
partir da súa sombra.
4.2. Calcula a altura dun obxecto
mediante outros métodos,

CAA,
CSIEE,
CMTC

aplicando a semellanza de
triángulos.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual coma colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Mapas, planos, fotografías para traballar con escalas.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 11
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Corpos xeométricos
Descrición da unidade
As figuras xeométricas que se estudan nesta unidade xa son coñecidas polos estudantes, polo que podemos proceder
a un tratamento sistemático no que se estuden os seus elementos, características e propiedades máis importantes, os
seus desenvolvementos planos e áreas. O teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos son ferramentas que se
utilizarán ao longo da unidade.
É interesante que o alumnado aprenda a recoñecer estas figuras no seu contorno (caixas, edificios, adornos...) e a
catalogar en cada caso o tipo de corpo xeométrico que é, aínda que frecuentemente será o resultado de compoñer
dous ou máis deles.
Poderiamos agrupar os contidos en dous tratamentos con características distintas:
I. Estudo descritivo dos poliedros e corpos de revolución.
II. Cálculo das áreas destas figuras mediante o desenvolvemento plano daquelas que o teñan.
- Xustificación de cada fórmula.
- Cálculo de áreas de poliedros e corpos de revolución, dándose todos os seus elementos ou tendo que obter algún
deles.
Coñecementos mínimos
- Identificación dos distintos tipos de poliedros e corpos de revolución, e descrición das súas características.
- Cálculo das áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas.
- Desenvolvemento no plano dun poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono.

-

Complementos importantes
Comprensión da obtención das fórmulas para o cálculo das áreas dos distintos corpos xeométricos.
Comprender por que só hai cinco tipos de poliedros regulares.
Cálculo da área dun tronco de pirámide ou tronco de cono tendo que aplicar relacións de semellanza para obter
algunhas das súas medidas a partir das outras.
Comprensión da identidade entre a área dunha esfera e a do cilindro circunscrito, así como a dunha zona ou un
casquete e a porción correspondente de cilindro circunscrito, e obtención, a partir desas relacións, das áreas de
esfera, zona e casquete.

Como vías de afondamento e investigación proponse:
- Dedución das fórmulas para o cálculo das áreas dos poliedros, cilindros, conos e troncos.
- Construción de poliedros, cilindros, conos e troncos representando, previamente, o seu desenvolvemento nun
papel ou nunha cartolina.
- Investigación de propiedades das seccións de poliedros e corpos de revolución cortando con coitela figuras de
poliespán ou plastilina ou debuxando sobre figuras feitas de cartolina.
Temporalización
Marzo

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Manexar con soltura os poliedros e os corpos de revolución, relacionalos cos seus desenvolvementos
planos e calcular as súas áreas.

2. Recoñecer, interpretar e calcular áreas dalgunhas seccións de poliedros e corpos de revolución.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCCEC).

Contidos
Poliedros
- Características. Elementos:
caras, arestas e vértices.
- Prismas.
- Clasificación dos prismas
segundo o polígono das
bases.
- Desenvolvemento dun
prisma recto. Área.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

1.1. Coñece e nomea os distintos
elementos dun poliedro
(arestas, vértices, caras, caras
laterais dos prismas, bases
dos prismas e pirámides...).
1.2. Selecciona, entre un conxunto
de figuras, as que son
poliedros e xustifica a súa
elección.

- Paralelepípedos. Ortoedros. O
cubo caso particular.

1.3. Clasifica un conxunto de
poliedros.

- Aplicación do teorema de
Pitágoras para calcular a
diagonal dun ortoedro.

1.4. Describe un poliedro e
clasifícao atendendo as
características expostas.

- Pirámides: características e
elementos.
- Desenvolvemento dunha
pirámide regular. Área.

1.5. Identifica, entre un conxunto de
figuras, as que son de
revolución, nomea os cilindros,
os conos, os troncos de cono e
as esferas, e identifica os seus
elementos (eixe, bases,
xeratriz, raio...).

CC

CMCT,
CCL,
CCCEC

- Desenvolvemento e cálculo
da área nun tronco de
pirámide.
- Os poliedros regulares. Tipos.
- Descrición dos cinco
poliedros regulares.

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

Corpos de revolución
- Representación do corpo que
se obtén ao xirar unha figura
plana ao redor dun eixe.

- Cilindros rectos e oblicuos.

- Os conos.
3. Recoñecer, nomear e
describir os poliedros
regulares.

- O tronco de cono. Bases,
altura e xeratriz dun tronco de
cono.
- Desenvolvemento dun
tronco de cono. Cálculo da
súa superficie.

- A superficie esférica.
- Relación entre a esfera e o
cilindro que a envolve.
Medición da superficie
esférica por equiparación
coa área lateral do cilindro
que se axusta a ela.
Seccións nos corpos
xeométricos
- Seccións nos poliedros.
- Seccións nos corpos de
revolución.

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

3.2. Nomea os poliedros regulares
que teñen por caras un
determinado polígono regular.

- A esfera.
- Seccións planas da esfera.
O círculo máximo.

CMCT,
CSIEE

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

- Desenvolvemento dun
cilindro recto. Área.

- Desenvolvemento dun
cono recto. Área.

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

- Identificación da figura que
debe xirar arredor dun eixe
para xerar certo corpo de
revolución.

- Identificación de conos.
Elementos e a súa
relación.

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

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

CMCT,
CSC,
CD,
CSIEE,
CAA P

4.1. Calcula a diagonal dun
ortoedro.
4.2. Calcula a altura dunha pirámide
recta coñecendo as arestas
básicas e as arestas laterais.

4.3. Calcula a superficie dunha
pirámide cuadrangular regular
coñecendo a aresta da base e
a altura.
4.4. Resolve outros problemas de
xeometría.

CMCT,
CSC,
CAA

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

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

CSC,
CSIEE,
CAA

5.3. Debuxa a man alzada o
desenvolvemento dun tronco
de cono, indica sobre el os
datos necesarios e calcula a
área.
6. Coñecer e aplicar as
fórmulas para o cálculo
da superficie dunha
esfera, dun casquete
esférico ou dunha zona
esférica.

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

6.1. Calcula a superficie dunha
esfera, dun casquete ou dunha
zona esférica, aplicando as
correspondentes fórmulas.
6.2. Coñece a relación entre a
superficie dunha esfera e a do
cilindro que a envolve, e utiliza
esa relación para calcular a
área de casquetes e zonas
esféricas.
7.1. Relaciona figuras planas coas
seccións dun corpo
xeométrico.
7.2. Calcula áreas de seccións de
corpos xeométricos.

CMCT,
CD

CMCT,
CSC,
CD,
CAA

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual coma colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

- Papel e cartolina para construír os desenvolvementos de poliedros, cilindros, conos e troncos, e montalos despois.
- Poliespán e plastilina para construír figuras e investigar propiedades das seccións de poliedros e corpos de
revolución cortándoas cunha coitela.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 12
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Medida do volume
Descrición da unidade
O estudo das figuras xeométricas realizado na unidade anterior complétase nesta coa medida dos seus volumes.

Comezamos co estudo (para algúns estudantes, repaso) das unidades de volume do sistema métrico decimal, as súas
relacións e a oportunidade de usar unhas ou outras segundo o que se queira medir. Todo isto aplícase ao cálculo dos
volumes dos principais corpos xeométricos.
Os contidos desta unidade poden dividirse en tres bloques:
- Sistema métrico decimal:
- Repaso das unidades de lonxitude e superficie.
- Estudo das unidades de volume (e capacidade) e práctica das relacións entre elas.
- Obtención e aplicación das fórmulas para o cálculo de volumes:
- Volume do ortoedro, do paralelepípedo e do cubo.
- Volume do prisma e do cilindro.
- Volume da pirámide e do cono.
- Volume dos troncos de cono e de pirámide.
- Volume da esfera e de corpos xeométricos relacionados.
- Aplicación das fórmulas para o cálculo (exacto ou aproximado) de figuras reais.
- Identificación dos corpos xeométricos que forman unha figura, obtención das súas dimensións e cálculo dos
volumes que configuran o volume total.
Coñecementos mínimos
- Dominio do sistema métrico decimal lineal, cuadrático e cúbico.
- Cálculo de volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas, coñecendo as
medidas necesarias.
- Utilización da unidade adecuada á magnitude do volume que se está a medir en cada
caso.
Complementos importantes
- Coñecemento do principio de Cavalieri e a súa utilidade.
- Cálculo de volumes de troncos de cono e troncos de pirámide.
- Cálculo de volumes de corpos que se obteñan mediante configuracións que impliquen sumar ou restar volumes
de figuras coñecidas.
- Cálculo de volumes de figuras para as cales se requira obter previamente unha ou máis lonxitudes, que se
calculan por semellanza, aplicando o teorema de Pitágoras ou outro medio elemental.
Como vías de afondamento e investigación proponse:
- Utilización do principio de Cavalieri para relacionar os volumes dun cono invertido, unha semiesfera e un cilindro.
- Obtención e descrición de pares de corpos xeométricos coa mesma superficie e distintos volumes, ou viceversa.
- Especulación coa posibilidade de aumentar o volume mantendo a superficie ou diminuír a superficie mantendo o
volume:
- Con certas condicións: por exemplo, de todos os ortoedros con igual superficie, o cubo é o de maior volume.
- Sen condicións: a esfera é o corpo xeométrico con menor superficie a igualdade de volumes (pompas de xabón).
Temporalización
Abril

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Manexar as unidades de volume e calcular o volume dos corpos xeométricos máis coñecidos.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE

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

Contidos
Unidades de volume no SMD
- Capacidade e volume.
- Unidades de volume e
capacidade. Relacións e
equivalencias. Múltiplos e
divisores.

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

- Operacións con medidas de
volume. Paso de forma
complexa a incomplexa, e
viceversa.
Principio de Cavalieri
- Cálculo do volume de
paralelepípedos, ortoedros e
cubos. Aplicación ao cálculo
doutros volumes.
- Volume de corpos
xeométricos.
Volume de prismas e
cilindros
- Volume de pirámides e
conos.
- Volume do tronco de
pirámide e do tronco de
cono.
- Volume da esfera e corpos
asociados.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas
que impliquen o cálculo de
volumes.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Calcula o volume de policubos
por reconto de unidades
cúbicas.
1.2. Utiliza as equivalencias entre as
unidades de volume do SMD
para efectuar cambios de
unidades.

CMCT,
CCL,
CD,
CCEC

1.3. Pasa unha cantidade de volume
de forma complexa a
incomplexa, e viceversa.
2. Coñecer e utilizar as
fórmulas para calcular o
volume de prismas,
cilindros, pirámides,
conos e esferas (dados os
datos para a aplicación
inmediata destas).
3. Resolver problemas
xeométricos que
impliquen o cálculo de
volumes.

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

CMCT,
CSIEE,
CAA

3.1. Calcula o volume dun prisma de
maneira que haxa que calcular
previamente algún dos datos
para poder aplicar a fórmula
(por exemplo, calcular o volume
dun prisma hexagonal
coñecendo a altura e a aresta
da base).
3.2. Calcula o volume dunha pirámide
de base regular, coñecendo as
arestas lateral e básica (ou
similar).
3.3. Calcula o volume dun cono
coñecendo o raio da base e a
xeratriz (ou similar).
3.4. Calcula o volume de troncos de
pirámide e de troncos de cono.
3.5. Calcula o volume de corpos
compostos.
3.6. Resolve outros problemas de
volume (por exemplo, que
impliquen o cálculo de custos,
que combinen co cálculo de
superficies, etc.).

CMCT,
CSC,
CCL

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Cartóns ortoédricos, botellas cilíndricas, copas cónicas... para calcular o seu volume e comparalo co que indica a
etiqueta do produto.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de
avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 13
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións
Descrición da unidade
O curso pasado iniciabamos o estudo das funcións coa representación de puntos nun diagrama de eixes cartesianos e
coa asignación de puntos ou de gráficas a unha situación dada por un enunciado. Neste curso engadimos certas
precisións no concepto de función e na súa terminoloxía. E, sobre todo, aparece a expresión analítica de certas
funcións, que poderán ser representadas a partir dunha táboa de valores. Neste tratamento, ao igual que no curso
anterior, segue sendo fundamental un bo adestramento na asociación enunciado-gráfica. Agora debe enriquecerse coas
asociacións enunciado-expresión analítica e gráfica-expresión analítica cando as funcións son lineais.
Os contidos da unidade admiten a seguinte división en dous grandes bloques:
- Idea de función: enunciado, expresión analítica, gráfica.
- Representación de puntos nun diagrama cartesiano.
- Características dunha función: concepto e nomenclatura.
- Ecuación ou expresión analítica. Táboa de valores.
- Funcións lineais.
- A función de proporcionalidade.
- Pendente: a súa obtención mediante pares de puntos e o seu papel na expresión analítica da función.
- As funcións y =mx+n.
- As funcións constantes.
- Asignación de ecuacións ás funcións dadas mediante unha recta.

-

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

Complementos importantes
- Recoñecemento de se unha gráfica corresponde ou non a unha función.
- Descrición dos intervalos de crecemento e de decrecemento dunha función dada pola súa gráfica.
- Representación de calquera función de proporcionalidade dada pola súa expresión analítica.
- Obtención da pendente dunha recta dada por dous dos seus puntos.
- Obtención da expresión analítica de calquera función de proporcionalidade dada pola súa representación gráfica
(unha recta).
- Identificación de funcións constantes e a súa representación.
Como posibles vías de afondamento e investigación propoñemos:
- Obtención da expresión analítica dunha función (lineal ou doutro tipo) dada mediante un enunciado ou unha táboa
de valores.
- Representación, de xeito sistemático, dunha función non lineal dada mediante a súa expresión analítica.
- Invención de situacións problemáticas susceptibles de ser representadas mediante funcións.
- Recollida, nos medios de información, de gráficas funcionais.
- Modificación da gráfica dunha función, cambiando as escalas nos eixes, observando como cambia a imaxe da
situación representada.
Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Manexar as funcións e as súas formas de representación: enunciado, táboa de valores, expresión
alxébrica e gráfica.

2. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
As funcións e os seus
elementos
- Nomenclatura: variable
dependente, variable
independente, coordenadas,
asignación de valores y a
valores x.
- Elaboración da gráfica
dada por un enunciado.
- Diferenciación entre
gráficas que representan
funcións e outras que non
o fan.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer e manexar o
sistema de coordenadas
cartesianas.

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

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

2.1. Distingue se unha gráfica
representa ou non unha
función.
2.2. Interpreta unha gráfica funcional
e analízaa, recoñecendo os
intervalos constantes, os de
crecemento e os de
decrecemento.

CC
CSIEE,
CMCT,
CCEC

CSC,
CAA,
CMCT

- Crecemento e decrecemento
de funcións.
- Recoñecemento de
funcións crecentes e
decrecentes.

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

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

- Lectura e comparación de
gráficas.
- Funcións dadas por táboas
de valores.
- Construción de gráficas
elaborando, previamente,
unha táboa de valores.

4. Recoñecer, representar e
analizar as funcións
lineais.

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

- Funcións dadas por unha
expresión analítica.
Funcións lineais
- Funcións de
proporcionalidade do tipo
y=mx.
- Pendente dunha recta.
- Dedución das pendentes
de rectas a partir de
representacións gráficas
ou a partir de dous dos
seus puntos.
- As funcións lineais
y =mx+ n.
- Identificación do papel que
representan os parámetros
m e n en y=mx+n.
- Representación dunha recta
dada por unha ecuación e
obtención da ecuación a
partir dunha recta
representada sobre papel
cuadriculado.
- A función constante
y =k.

CD,
CCL,
CSIEE

4.2. Recoñece e representa unha
función lineal a partir da
ecuación e obtén a pendente da
recta correspondente.
4.3. Obtén a pendente dunha recta a
partir da súa gráfica.
4.4. Identifica a pendente dunha recta
e o punto de corte co eixe
vertical a partir da súa
ecuación, dada na forma
y =mx+n.
4.5. Obtén a ecuación dunha recta a
partir da súa gráfica.

CD,
CCL,
CMCT

4.6. Recoñece unha función
constante pola súa ecuación ou
pola súa representación gráfica.
Representa a recta y =k ou
escribe a ecuación dunha recta
paralela ao eixe horizontal.
4.7. Escribe a ecuación
correspondente á relación lineal
existente entre dúas
magnitudes e represéntaa.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.

- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 14
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Estatística
Descrición da unidade
Para esta unidade, a recompilación de materiais de prensa pode resultar de excelente utilidade. En calquera diario
atoparemos numerosos gráficos referidos a asuntos que interesan aos estudantes: deportes, temas ambientais, etc.
Desde datas anteriores á do comezo da unidade, os estudantes poden recompilar material e confeccionar carpetas, que

logo poden intercambiar uns con outros. O mundo do baloncesto é en particular un medio que usa moito as estatísticas
e que os estudantes están afeitos a ver e oír pola televisión.
Os contidos da unidade poderían clasificarse do seguinte modo:
- Elaboración e interpretación de táboas e gráficas estatísticas.
Neste nivel as táboas ou gráficas que elabore o alumnado deben ser sinxelas ou débeselles proporcionar moita
axuda. O importante é que se inicien nesta tarefa.
- Cálculo de parámetros.
Só algúns parámetros e moi sinxelos.
Coñecementos mínimos
Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística.
Coñecemento do significado de frecuencia e calcular a dun valor nunha colección de datos.
Construción dun diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias.
Cálculo da media, a mediana e a moda nun conxunto de datos illados.

-

Complementos importantes
- Interpretación dunha táboa de dobre entrada.
- Elaboración dun diagrama de sectores.
- Cálculo do rango e da desviación media dun conxunto illado de valores.
- Obtención da media e a desviación media dun conxunto de valores dados en táboas de frecuencias.
- Cálculo da mediana e os cuartís. Representación destes nun diagrama de caixa.
Como vías de afondamento e investigación proponse:
- Identificación dalgúns erros ou «abusos estatísticos» en informacións dadas polo profesorado (neste nivel non é
presumible que o estudante poida atopalos espontaneamente nos medios de comunicación. É imprescindible que
o profesor ou profesora «prepare» algúns casos especialmente rechamantes).
- Dispoñer de coñecementos abondo para decidir que tipo de gráfico é o ideal para unha distribución segundo o
tipo de variable que se estude.
- Recompilación de informacións de xornais, revistas, libros... e elaboración dunha táboa estatística con elas.
- Elaboración dunha táboa de dobre entrada que recolla os datos de certa información.
Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Realizar estudos estatísticos (tabulando datos, representándoos graficamente) e interpretar táboas e
gráficas estatísticas.

2. Calcular parámetros estatísticos relativos a unha distribución.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Proceso para realizar unha
estatística
- Toma de datos.
- Elaboración de táboas e
gráficas.
- Cálculo de parámetros.
Variables estatísticas
- Variables estatísticas
cuantitativas e cualitativas.
- Identificación de variables
cualitativas ou
cuantitativas.

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

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

2. Elaborar e interpretar
táboas estatísticas cos
datos agrupados.

2.1. Elabora e interpreta táboas
estatísticas sinxelas (relativas a
variables discretas).

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

3.1. Representa e interpreta
información estatística dada
graficamente (diagramas de
barras, polígonos de
frecuencias, histogramas,
diagramas de sectores...).
3.2. Interpreta pictogramas,
pirámides de poboación e
climogramas.

- Frecuencia. Táboa de
frecuencias.

Datos agrupados en
intervalos (dando os
intervalos).
Representación gráfica de
estatísticas
- Diagramas de barras.
- Histogramas.
- Diagramas de sectores.

CSIEE,
CMCT

CMTC,
CD,
CAA

3.3. Elabora e interpreta un diagrama
de caixa e bigotes.

- Elaboración de táboas de
frecuencia a partir de:
Datos illados.

CCL,
CCEC,
CSC

4. Calcular os parámetros
estatísticos básicos
relativos a unha
distribución.

4.1. Calcula a media, a mediana, a
moda e a desviación media dun
pequeno conxunto de valores
(entre 5 e 10).
4.2. Nunha táboa de frecuencias,
calcula a media e a moda.
4.3. Nun conxunto de datos (non
máis de 20), obtén medidas de
posición: Me, Q1 e Q3.

- Diagrama de caixa e
bigotes.
- Construción de gráficas a
partir de táboas estatísticas.
- Interpretación de gráficas.

CMTC,
CD,
CSIEE

Parámetros estatísticos
- Media ou media.
- Mediana, cuartís.
- Moda.
- Percorrido ou rango.
- Desviación media.
Táboas de dobre entrada
- Interpretación dos datos
contidos en táboas de dobre
entrada.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Informacións estatísticas en xornais, revistas, libros... parar elaborar unha táboa estatística e a súa
correspondente gráfica.
- Noticias de xornais, televisión, Internet... onde aparezan gráficas estatísticas enganosas.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.
-

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Proba de autoavaliación da unidade.
Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 15
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Azar e probabilidade
Descrición da unidade
Por primeira vez, o alumnado enfróntase ao estudo sistemático do azar e ao cálculo de probabilidades.
Este é, quizais, o único tema do currículo de Matemáticas no que os estudantes teñen preconcepcións, é dicir,
esquemas conceptuais formados fóra da aula, como froito das súas propias experiencias. Estas experiencias previas
resultan didacticamente útiles, pois podemos recorrer a elas para construír un coñecemento formal e elaborado. Pero,
con frecuencia, dan lugar a conceptos erróneos que hai que corrixir con experimentacións adecuadas.
A aprendizaxe do azar é un dos máis adecuados para proceder de forma experimental. Conscientes da falta de tempo e
de medios do común do profesorado, seguimos un desenvolvemento da unidade no que as experiencias se describen
de modo que non fai falta que sexan realizadas se non se desexa.
Os contidos da unidade poderían clasificarse do seguinte modo:
- Experiencia aleatoria, espazo mostral.
- Sucesos aleatorios, suceso seguro.
- Probabilidade dun suceso: suceso pouco probable, suceso moi probable.
- Lei de Laplace (casos favorables, casos posibles).
- Recoñecemento de experiencias con instrumentos regulares e utilización da lei de Laplace para o cálculo de
probabilidades de sucesos descritos con elas.
- Estratexias para o cálculo de probabilidades, como o diagrama en árbore e as táboas de continxencia.
Coñecementos mínimos
Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias.
Espazo mostral.
Probabilidade dun suceso.
Experiencias regulares e irregulares.
Lei de Laplace.
Asignación de probabilidades mediante a lei de Laplace.

-

Complementos importantes
- Diagrama en árbore para calcular probabilidades.
- Reparticións de probabilidades en ramificacións.
- Táboas de continxencia.
Temporalización
Xuño

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias e utilizar estratexias para o cálculo de
probabilidades como diagramas en árbore ou táboas de continxencia.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE

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

Contidos
Sucesos
- Experiencia aleatoria.
- Espazo mostral.
- Suceso aleatorio.
- Suceso individual.

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

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

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

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

- Suceso seguro.
Probabilidade
- Probabilidade dun suceso.
- Probabilidade en
experiencias regulares.
- Probabilidade en
experiencias irregulares.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

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

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

- Lei de Laplace.
Cálculo de probabilidades
- Diagrama en árbore.
- Repartición da probabilidade
nunha ramificación.

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

- Táboas de continxencia.

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

3.1. Utiliza o diagrama en árbore para
realizar recontos sistemáticos e
calcula probabilidades a partir
destes.
3.2. Resolve problemas de
probabilidade nos que os datos
veñen dados en táboas de
continxencia.

CC

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral,
como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.

- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Dados, ruletas, chatolas, astrálagos, cartas, bólas de cores, bólas numeradas... e outros instrumentos regulares
ou irregulares cos que se poida experimentar para a mellor comprensión dalgúns conceptos e procedementos.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán
reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais da
actitude e interese demostrados na aula.
- Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪ e
▪ f
▪ h

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B1.1. Planificación e expresión ▪ B1.1. Expresar verbalmente, de ▪ MAPB1.1.1.

verbal do proceso de
resolución de problemas.

▪ B1.2.

xeito razoado o proceso
seguido na resolución dun
problema.

Expresa ▪ CCL
verbalmente,
de
xeito ▪ CMCCT
razoado, o proceso seguido
na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor
adecuados.

Estratexias
e ▪ B1.2. Utilizar procesos de ▪ MAPB1.2.1.
Analiza
e
procedementos postos en
razoamento e estratexias de
comprende o enunciado dos
práctica: uso da linguaxe
resolución de problemas,
problemas (datos, relacións
apropiada
(gráfica,
realizando os cálculos
entre os datos, e contexto do
numérica, alxébrica, etc.),
necesarios e comprobando
problema).
reformulación do problema,
as solucións obtidas.
▪ MAPB1.2.2.
Valora
a
resolución de subproblemas,
información dun enunciado e
reconto exhaustivo, comezo
relaciónaa co número de
por casos particulares
solucións do problema.
sinxelos,
procura
de
regularidades e leis, etc.
▪ MAPB1.2.3.
Realiza
▪ B1.3. Reflexión sobre os
estimacións e elabora
resultados: revisión das
conxecturas
sobre
os
operacións
utilizadas,
resultados dos problemas
asignación de unidades aos
que
cumpra
resolver,
resultados, comprobación e
valorando a súa utilidade e a
interpretación das solucións
súa eficacia.
no contexto da situación,
procura doutras formas de
▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias
resolución, etc.
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución
de problemas, reflexionando
sobre o proceso de
resolución de problemas.
▪ B1.2.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT
▪ CAA

Estratexias
e ▪ B1.3. Describir e analizar ▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, ▪ CMCCT
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades
e
leis
práctica: uso da linguaxe
atopar
patróns,
matemáticas en situacións
apropiada
(gráfica,
regularidades
e
leis
de cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en contextos
numéricos,
xeométricos,
reformulación do problema,
numéricos,
xeométricos,
funcionais, estatísticos e
resolución de subproblemas,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos.
reconto exhaustivo, comezo
probabilísticos, valorando a
por casos particulares
súa utilidade para facer ▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis ▪ CMCCT
matemáticas atopadas para
sinxelos,
procura
de
predicións.
realizar simulacións e
regularidades e leis, etc.
predicións
sobre
os
▪ B1.4. Formulación de proxectos
resultados
esperables,
e
e
investigacións
valora a súa eficacia e a súa
matemáticas escolares, en
contextos
numéricos,
idoneidade.
xeométricos,
funcionais,

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

estatísticos e probabilísticos,
de xeito individual e en
equipo. Elaboración e
presentación dos informes
correspondentes.
▪ b
▪ e
▪ f

▪ B1.3.

Reflexión sobre os ▪ B1.4. Afondar en problemas ▪ MAPB1.4.1.
Afonda
nos ▪ CMCCT
resultados: revisión das
resoltos
formulando
problemas
logo
de
operacións
utilizadas,
pequenas variacións nos
resolvelos, revisando o
asignación de unidades aos
datos, outras preguntas,
proceso de resolución e os
resultados, comprobación e
outros contextos, etc.
pasos
e
as
ideas
interpretación das solucións
importantes, analizando a
no contexto da situación,
coherencia da solución ou
procura doutras formas de
procurando outras formas de
resolución, etc.
resolución.
▪ MAPB1.4.2. Formúlanse novos ▪ CMCCT

problemas, a partir de un ▪ CAA
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.
▪ f
▪ h

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.4. Formulación de proxectos ▪ B1.5. Elaborar e presentar ▪ MAPB1.5.1.

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

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

Expón
e ▪ CCL
argumenta
o
proceso ▪ CMCCT
seguido, ademais das
conclusións
obtidas,
utilizando
distintas
linguaxes: alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatísticoprobabilística.

▪ B1.5. Práctica dos procesos de ▪ B1.6. Desenvolver procesos de ▪ MAPB1.6.1.

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

Identifica
matematización
en
situacións problemáticas da
contextos da realidade cotiá
realidade susceptibles de
(numéricos, xeométricos,
conter
problemas
de
funcionais, estatísticos ou
interese.
probabilísticos) a partir da
Establece
identificación de situacións ▪ MAPB1.6.2.
conexións
entre
un
problemáticas da realidade.
problema do mundo real e o
mundo
matemático,
identificando o problema ou
os problemas matemáticos
que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ CMCCT
▪ CSIEE

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

necesarios.
▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou ▪ CMCCT

constrúe
modelos
matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun
problema
ou
duns
problemas dentro do campo
das matemáticas.
▪ MAPB1.6.4.

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

▪ MAPB1.6.5.

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

▪ e
▪ f
▪ g

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f
▪ g
▪ l
▪ m
▪ n
▪ ñ
▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de ▪ B1.7. Valorar a modelización ▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o ▪ CMCCT

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

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

proceso, obtén conclusións ▪ CAA
sobre el e os seus
resultados, valorando outras ▪ CSC
opinións.

▪ B1.5. Práctica dos procesos de ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as ▪ MAPB1.8.1.

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

actitudes
inherentes ao
matemático.

persoais
quefacer

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes axeitadas para o ▪ CSIEE
traballo en matemáticas ▪ CSC
(esforzo,
perseveranza,
flexibilidade e aceptación da
crítica razoada).

▪ MAPB1.8.2.

resolución
problemas
esmero
adecuados
educativo e
situación.
▪ MAPB1.8.3.

Formúlase a ▪ CMCCT
de retos e
coa precisión,
e
interese
ao
nivel
á dificultade da

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

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAPB1.8.4.

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

▪ MAPB1.8.5.

Desenvolve ▪ CSIEE
habilidades sociais de ▪ CSC
cooperación e traballo en
equipo.

▪ b
▪ g

▪ b
▪ g

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias ▪ B1.9.

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

Superar bloqueos e ▪ MAPB1.9.1. Toma decisións ▪ CMCCT
inseguridades
ante
a
nos procesos de resolución ▪ CSIEE
resolución de situacións
de
problemas,
de
descoñecidas.
investigación
e
de
matematización ou de
modelización, e valora as
consecuencias destas e a
súa conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

▪ B1.6. Confianza nas propias ▪ B1.10. Reflexionar sobre as ▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre ▪ CMCCT

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

decisións
tomadas
e
aprender
diso
para
situacións similares futuras.

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.11.

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

os problemas resoltos e os ▪ CAA
procesos
desenvolvidos,
valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións
futuras similares.

Empregar
as ▪ MAPB1.11.1.
Selecciona ▪ CMCCT
ferramentas
tecnolóxicas
ferramentas
tecnolóxicas ▪ CD
adecuadas,
de
xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo,
realizando
realización de cálculos
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
alxébricos ou estatísticos,
estatísticos
cando
a
facendo
representacións
dificultade destes impida ou
gráficas,
recreando
non aconselle facelos
situacións
matemáticas
manualmente.
mediante simulacións ou
analizando con sentido ▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios ▪ CMCCT
tecnolóxicos para facer
crítico situacións diversas
representacións gráficas de
que axuden á comprensión
funcións con expresións
de conceptos matemáticos
alxébricas complexas e
ou á resolución de
extraer
información
problemas.
cualitativa e cuantitativa
sobre elas.

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAPB1.11.3.

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

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e ▪ CMCCT

obxectos xeométricos con
ferramentas
tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.
▪ MAPB1.11.5. Utiliza medios ▪ CMCCT

tecnolóxicos
para
o
tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar
conclusións.
▪ a
▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías ▪ MAPB1.12.1.

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

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

Elabora ▪ CCL
da información e da
documentos dixitais propios ▪ CD
comunicación de maneira
(de texto, presentación,
habitual no proceso de
imaxe, vídeo, son, etc.),
aprendizaxe, procurando,
como resultado do proceso
analizando e seleccionando
de procura, análise e
información salientable en
selección de información
internet ou noutras fontes,
salientable, coa ferramenta
elaborando
documentos
tecnolóxica axeitada, e
propios,
facendo
compárteos para a súa
exposicións
e
discusión ou difusión.
argumentacións destes e
Utiliza
os ▪ CCL
compartíndoos en ámbitos ▪ MAPB1.12.2.
recursos creados para
apropiados para facilitar a
apoiar a exposición oral dos
interacción.
contidos traballados na aula.
▪ MAPB1.12.3.

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

▪ MAPB1.12.4.

ferramentas

Emprega ▪ CD
tecnolóxicas

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

para compartir ideas e ▪ CSC
tarefas.
▪ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
▪ b
▪ f
▪ e
▪ g

▪ B2.1.

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

Cálculos

▪ B2.6. Intervalos. Significado e

diferentes
expresión.

formas

de

▪ 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.

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a notación ▪ CMCCT

científica para representar e
operar (produtos e divisións)
con números moi grandes ou
moi pequenos.
▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, ▪ CMCCT

clasifica e representa os
tipos de números reais,
intervalos e semirrectas,
sobre a recta numérica.
▪ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes ▪ CMCCT

á resolución de problemas
cotiáns e financieros, e
valora o emprego de medios
tecnolóxicos
cando
a
complexidade dos datos o
requira.
▪ MAPB2.1.7.

Resolve ▪ CMCCT

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

problemas da vida cotiá nos
que interveñen magnitudes
directa e inversamente
proporcionais.
▪ f

▪ B2.9. Polinomios: raíces e ▪ B2.2. Utilizar con destreza a ▪ MAPB2.2.1.

factorización. Utilización de
identidades notables.

linguaxe alxébrica, as súas
operacións e as súas
propiedades.

Exprésase con ▪ CMCCT
eficacia, facendo uso da
linguaxe alxébrica.

▪ MAPB2.2.2.

Realiza ▪ CMCCT
operacións de suma, resta,
produto e división de
polinomios,
e
utiliza
identidades notables.

▪ MAPB2.2.3. Obtén as raíces ▪ CMCCT

dun polinomio e factorízao,
mediante a aplicación da
regra de Ruffini.
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.10.

Resolución
de ▪ B2.3. Representar e analizar ▪ MAPB2.3.1.
Formula ▪ CMCCT
ecuacións e sistemas de
situacións e estruturas
alxebricamente
unha
dúas ecuacións lineais con
matemáticas,
utilizando
situación da vida real
dúas incógnitas.
ecuacións de distintos tipos
mediante ecuacións de
para resolver problemas.
primeiro e segundo grao e
▪ B2.11.
Resolución
de
sistemas de dúas ecuacións
problemas cotiáns mediante
lineais con dúas incógnitas,
ecuacións e sistemas.
resólveas e interpreta o
resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
▪ e

▪ B3.1. Figuras semellantes.

▪ f

▪ B3.2. Teoremas de Tales e

▪ g

Pitágoras. Aplicación da
semellanza para a obtención
indirecta de medidas.
▪ B3.3. Razón entre lonxitudes,
áreas e volumes de figuras e
corpos semellantes.
▪ B3.4. Resolución de problemas
xeométricos no mundo
físico: medida e cálculo de
lonxitudes, áreas e volumes
de diferentes corpos.

▪ h

▪ B3.1.

Calcular magnitudes ▪ MAPB3.1.1.
Utiliza ▪ CMCCT
efectuando medidas directas
instrumentos, fórmulas e
e indirectas a partir de
técnicas apropiados para
situacións
reais,
medir ángulos, lonxitudes,
empregando
os
áreas e volumes de corpos e
instrumentos, as técnicas ou
de figuras xeométricas,
as
fórmulas
máis
interpretando as escalas de
adecuados, e aplicando a
medidas.
unidade de medida máis
acorde
coa
situación ▪ MAPB3.1.2. Emprega as ▪ CMCCT
propiedades das figuras e
descrita.
dos corpos (simetrías,
descomposición en figuras
máis coñecidas, etc.) e
aplica o teorema de Tales,
para estimar ou calcular
medidas indirectas.
▪ MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas ▪ CMCCT

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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.
▪ MAPB3.1.4. Calcula medidas ▪ CMCCT

indirectas de lonxitude, área
e volume mediante a
aplicación do teorema de
Pitágoras e a semellanza de
triángulos.
▪ e
▪ f

▪ B3.4. Resolución de problemas ▪ B3.2.

xeométricos no mundo
físico: medida e cálculo de
lonxitudes, áreas e volumes
de diferentes corpos.
▪ B3.5.

Uso de aplicacións
informáticas de xeometría
dinámica que facilite a
comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas.

Utilizar aplicacións ▪ MAPB3.2.1. Representa e ▪ CMCCT
informáticas de xeometría
estuda
os
corpos
dinámica,
representando
xeométricos máis relevantes
corpos
xeométricos
e
(triángulos,
rectángulos,
comprobando,
mediante
círculos, prismas, pirámides,
interacción
con
ela,
cilindros, conos e esferas)
propiedades xeométricas.
cunha aplicación informática
de xeometría dinámica, e
comproba
as
súas
propiedades xeométricas.

Bloque 4. Funcións
▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B4.1.

Interpretación
dun ▪ B4.1. Identificar relacións ▪ MAPB4.1.1. Identifica e explica ▪ CMCCT
fenómeno descrito mediante
cuantitativas
nunha
relacións entre magnitudes
un enunciado, unha táboa,
situación, determinar o tipo
que se poden describir
unha gráfica ou unha
de función que pode
mediante unha relación
expresión analítica.
representalas, e aproximar e
funcional, asociando as
interpretar a taxa de
gráficas
coas
súas
▪ B4.2. Estudo de modelos
variación media a partir
correspondentes expresións
funcionais:
lineal,
cuadrático,
dunha gráfica, de datos
alxébricas.
proporcionalidade inversa e
numéricos ou mediante o
exponencial. Descrición das
Explica
e ▪ CMCCT
estudo dos coeficientes da ▪ MAPB4.1.2.
súas características, usando
representa
graficamente
o
expresión alxébrica.
a linguaxe matemática
modelo de relación entre
apropiada. Aplicación en
dúas magnitudes para os
contextos reais.
casos de relación lineal,
▪ B4.3. Taxa de variación media
cuadrática,
proporcional
como medida da variación
inversa
e
exponencial.
dunha función nun intervalo.
▪ B4.4.

Utilización
de
calculadoras gráficas e
software específico para a

▪ MAPB4.1.3. Identifica, estima ▪ CMCCT

ou
calcula
característicos

elementos
destas

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

construción
e
a
interpretación de gráficas.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

funcións (cortes cos eixes,
intervalos de crecemento e
decrecemento, máximos e
mínimos,
continuidade,
simetrías e periodicidade).
▪ MAPB4.1.4.

Expresa ▪ CMCCT
razoadamente conclusións
sobre un fenómeno, a partir
da análise da gráfica que o
describe ou dunha táboa de
valores.

▪ MAPB4.1.5.

Analiza
o ▪ CMCCT
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.

▪ MAPB4.1.6.

Interpreta ▪ CMCCT
situacións
reais
que
responden
a
funcións
sinxelas:
lineais,
cuadráticas,
de
proporcionalidade inversa e
exponenciais.

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B4.1.

Interpretación
dun ▪ B4.2. Analizar información
fenómeno descrito mediante
proporcionada a partir de
un enunciado, unha táboa,
táboas e gráficas que
unha gráfica ou unha
representen
relacións
expresión analítica.
funcionais asociadas a
situacións reais, obtendo
▪ B4.2. Estudo de modelos
información sobre o seu
funcionais:
lineal,
cuadrático,
comportamento, a súa
proporcionalidade inversa e
evolución e os posibles
exponencial. Descrición das
resultados finais.
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.

▪ MAPB4.2.1.

Interpreta ▪ CMCCT
criticamente datos de táboas
e gráficos sobre diversas
situacións reais.

▪ MAPB4.2.2. Representa datos ▪ CMCCT

mediante táboas e gráficos,
utilizando eixes e unidades
axeitadas.
▪ MAPB4.2.3.

Describe as ▪ CMCCT
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 ▪ CMCCT

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

de valores e as súas gráficas
correspondentes en casos
sinxelos, e xustifica a
decisión.
▪ MAPB4.2.5.

Utiliza
con ▪ CMCCT
destreza
elementos
tecnolóxicos
específicos
para debuxar gráficas.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ a

▪ B5.1. Análise crítica de táboas ▪ B5.1. Utilizar o vocabulario ▪ MAPB5.1.1.

▪ c

e gráficas estatísticas nos
medios de comunicación e
fontes públicas oficiais (IGE,
INE, etc.).
▪ B5.2. Interpretación, análise e
utilidade das medidas de
centralización e dispersión.

▪ d
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ m

▪ B5.3.

Comparación
de
distribucións mediante o uso
conxunto de medidas de
posición e dispersión.

Utiliza
un ▪ CCL
axeitado para a descrición
vocabulario adecuado para ▪ CMCCT
de situacións relacionadas
describir
situacións
co azar e a estatística,
relacionadas co azar e a
analizando e interpretando
estatística.
informacións que aparecen
nos
medios
de
Formula
e ▪ CMCCT
comunicación e fontes ▪ MAPB5.1.2.
comproba
conxecturas
públicas oficiais (IGE, INE,
etc.).
sobre os resultados de
experimentos aleatorios e
simulacións.

Construción
e
interpretación de diagramas
de dispersión. Introdución á
correlación.
▪ B5.5. Azar e probabilidade.
Frecuencia dun suceso
aleatorio.

▪ MAPB5.1.3.

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades

▪ MAPB5.1.4.

▪ B5.4.

mediante
Laplace.

a

Regra

de

▪ B5.7. Probabilidade simple e

composta.
dependentes
independentes.
en árbore.

vocabulario
interpretar
táboas de
estatísticos
estatísticos.

Emprega
o ▪ CMCCT
axeitado para
e comentar
datos, gráficos
e parámetros

Interpreta un ▪ CMCCT
estudo estatístico a partir de
situacións
concretas
próximas.

Sucesos
e
Diagrama

▪ B5.8. Aplicacións informáticas

que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.
▪ b

▪ B5.1. Análise crítica de táboas ▪ B5.2. Elaborar e interpretar ▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os ▪ CMCCT

▪ e

e gráficas estatísticas nos
medios de comunicación e
fontes públicas oficiais (IGE,
INE, etc.).
▪ B5.2. Interpretación, análise e
utilidade das medidas de
centralización e dispersión.

▪ g

táboas
e
gráficos
datos recollidos nun estudo
estatísticos, así como os
estatístico corresponden a
parámetros estatísticos máis
unha variable discreta ou
usuais, en distribucións
continua.
unidimensionais, utilizando
os medios máis axeitados ▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas de ▪ CMCCT
frecuencias a partir dos

MatemáticasOrientadasásEnsinanzasApli
cadas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

▪ 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.

▪ B5.8. Aplicacións informáticas

que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

(lapis e papel, calculadora,
datos dun estudo estatístico,
folla de cálculo), valorando
con variables discretas e
cualitativamente
a
continuas.
representatividade
das
▪ MAPB5.2.3.
Calcula
os ▪ CMCCT
mostras utilizadas.
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 ▪ CMCCT
graficamente
datos
estatísticos recollidos en
táboas de frecuencias,
mediante diagramas de
barras e histogramas.

▪ b
▪ f

▪ B5.5. Azar e probabilidade. ▪ B5.3. Calcular probabilidades ▪ MAPB5.3.1.

Frecuencia
aleatorio.

dun

suceso

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades

mediante
Laplace.

a

regra

de

▪ B5.7.Probabilidade simple e

composta.
dependentes
independentes.
en árbore.

Sucesos
e
Diagrama

simples e compostas para
resolver problemas da vida
cotiá, utilizando a regra de
Laplace en combinación con
técnicas de reconto como os
diagramas de árbore e as
táboas de continxencia.

Calcula
a ▪ CMCCT
probabilidade de sucesos
coa regra de Laplace e
utiliza,
especialmente,
diagramas de árbore ou
táboas de continxencia para
o reconto de casos.

▪ MAPB5.3.2.

Calcula
a ▪ CMCCT
probabilidade de sucesos
compostos sinxelos nos que
interveñan
dúas
experiencias
aleatorias
simultáneas
ou
consecutivas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS
A distribución temporal inicialmente prevista para ou desenrolo das 13 unidades e a
introductoria de acordo coa carga lectiva asignada (4 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 5
Segunda avaliación: unidades 6 a 9
Terceira avaliación : unidades 10 a 13
POR UNIDADES

Unidade 1
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números enteiros e racionais
Descrición da unidade
O carácter orientador que debe ter a ESO leva consigo a necesidade de facilitar que, neste último curso, os
alumnos e as alumnas poidan coñecer como son as matemáticas que se van atopar posteriormente, tanto no
ámbito académico, onde esta materia pode non ser esencial, como no mundo profesional ou laboral. Por iso
cremos que, nesta opción orientada ás ensinanzas aplicadas, debe prevalecer o papel instrumental, cultural e
de razoamento.
O obxectivo desta unidade é repasar, aclarar, reforzar e dar sentido práctico ao coñecemento sobre os números
naturais, enteiros e racionais. Así, ao longo de toda ela, xunto ao repaso de coñecementos teóricos, toma especial
relevancia a presenza de modelos de problemas resoltos con significado no contorno dos alumnos e as alumnas.
Os números naturais son os que mellor dominan, pero non é estraño atopar estudantes que non adquiriron destreza
dabondo nas operacións con enteiros. Os aspectos básicos nos que hai que insistir son: a orde en Z, o cálculo
mental e as regras de operativa, uso de parénteses e xerarquía das operacións.
Os números fraccionarios, o seu significado e a súa utilidade para medir é algo xa aprendido en cursos anteriores. É
na súa operatoria onde adoitan aparecer diferenzas. Insistirase niso. A tecla de fracción na calculadora pode ser un
bo recurso, non só para substituír o cálculo manual de expresións complicadas, senón para entender a
simplificación e a equivalencia entre fracción e número decimal.
O significado das potencias de expoñente negativo merece unha atención especial, dado o pouco intuitivo do
concepto, antes de empezar a utilizar a tecla xyda calculadora para obter calquera potencia. É desexable que os
alumnos e as alumnas cheguen a operar e simplificar expresións con potencias aplicando as propiedades destas.
Lembramos unha vez máis a importancia de motivar e convencer os estudantes do uso racional da calculadora,
sabendo cando convén recorrer a ela e o absurdo da súa dependencia para facer cálculos que se poden obter
1
mentalmente sen máis que saber o seu significado; por exemplo: 81, (3 − 7)  2, 3 +
2

-

Coñecementos mínimos
Operar con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas.
Manexo das fraccións: uso e operacións.
Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses.
Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro.
Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora.
Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.

-

Complementos importantes
Coñecemento dos conxuntos N, Ze Q,e as súas relacións.
Representación dos números enteiros e racionais na recta real.
Valor absoluto dun número: distancia ao cero.
Reflexión sobre a «redución a común denominador» para comparar, sumar ou restar fraccións.
Indagar sobre o funcionamento da tecla a b/c da calculadora.
Temporalización

Setembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros e fraccionarios.
2. Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números naturais e enteiros
- Operacións. Regras.
- Manexo destro nas
operacións con números
enteiros.
- Valor absoluto.

1. Operar con destreza con
números positivos e
negativos en operacións
combinadas.

1.1. Realiza operacións combinadas
con números enteiros.

Números racionais
- Representación na recta.
- Operacións con fraccións.
- Simplificación.
- Equivalencia. Comparación.
- Suma. Produto. Cociente.
- A fracción como operador.

2. Manexar fraccións: uso e
operacións. Coñecer e
aplicar a xerarquía das
operacións e o uso das
parénteses.

2.1. Realiza operacións con
fraccións.

3. Operar e simplificar con
potencias de expoñente
enteiro.

3.1. Realiza operacións e
simplificacións con potencias de
expoñente enteiro.

4. Resolver problemas
numéricos con números
enteiros e fraccionarios.
4. Resolver problemas de
combinatoria sinxelos
(que non requiren coñecer
as fórmulas das
agrupacións
combinatorias clásicas).

4.1. Resolve problemas nos que
deba utilizar números enteiros e
fraccionarios.

Contidos

Potenciación
- Potencias de expoñente
enteiro. Operacións.
Propiedades.
- Relación entre as potencias e
as raíces.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas
aritméticos.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

4.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 2
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave

4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números decimais
Descrición da unidade
A importancia desta unidade é evidente: os números decimais utilizámolos cotiamente, tanto no noso sistema
monetario coma en calquera outro de medida. Aínda que os estudantes os coñecen e os manexan con soltura,
cómpre reflexionar e afondar sobre eles para chegar a conseguir que relacionen os números decimais coas
fraccións, que manexen con soltura a aproximación e o control do erro cometido, así como a notación científica,
manualmente e coa calculadora.
Ao comezo da unidade faise un superficial repaso das vantaxes do noso sistema de numeración decimal: facilidade
de expresión, lectura e comparación de números, a utilización do redondeo como a aproximación que máis se
achega ao número ata certa orde, e mostra con claridade a magnitude do erro cometido.
Se consideramos toda fracción como unha división indicada, ao efectuala xorden os distintos tipos de decimais
exactos ou periódicos.
O paso de decimal periódico a fracción non é fácil e por iso está exposto coas indicacións suficientes para que se
comprenda e xustifique. Aplicándoo nun bo número de casos, os estudantes chegarán a utilizalo de forma case
automática e sen que pareza unha receita misteriosa. Non obstante, o obxectivo fundamental é que saiban que todo
decimal periódico pode expresarse como fracción e que existen outros decimais non periódicos que non poden
poñerse en forma fraccionaria.
O dominio das aproximacións decimais é outro aspecto fundamental. A presenza e a utilización dos decimais
ilimitados, periódicos ou non, e de números enteiros con moitas cifras, lévanos a aprender cantas cifras convén
tomar para expresar, razoablemente e con eficacia, certa cantidade.
Esta idea enlaza co uso da notación científica, coa que os estudantes se atoparían xa na calculadora. É necesario
insistir na súa interpretación, xa que, na maioría dos modelos,
non aparece a base 10 e, por iso, os alumnos e as alumnas tenden a confundir o resultado
coa potencia 325
en lugar de 3 · 1025. A tecla EXP é un bo recurso
para esta aprendizaxe. Secuencias como 8.25 EXP 7 +/−= ; 10 EXP 7= 108 ; 532.9 EXP 12= 5.32914 ou otras
similares son un bo elemento de reflexión para entender la notación científica.
O produto, cociente e potencias de números en notación científica son sinxelos. En canto á suma ou a resta, hai que
ter en conta que só ten sentido facela cando a magnitude dos números é moi próxima, xa que, noutro caso, o
resultado é practicamente igual á orde do maior.
Coñecementos mínimos
- Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias de base 10.
Operatoria.
- Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.
- Expresión aproximada dun número. Cota de erro.
- Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en notación científica,
manualmente e con calculadora (tecla EXP ).

-

Complementos importantes
Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.
Números racionais e irracionais: algúns irracionais importantes.
Erro absoluto e erro relativo. Cotas.
Operacións con números en notación científica con calculadora e manualmente.

Temporalización
Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas aproximacións e os
erros cometidos nelas.
2. Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Expresión decimal dos
números
- Vantaxes: escritura, lectura,
comparación
Números decimais e
fraccións. Relación
- Paso de fracción a decimal.
- Paso de decimal exacto a
fracción.
- Paso de decimal periódico a
fracción.
- Periódico puro.
- Periódico mixto.
Números aproximados
- Erro absoluto. Cota.
- Erro relativo. Cota.
Redondeo de números
- Asignación dun número de
cifras acorde coa precisión
dos cálculos e co que estea
a expresar.
- Cálculo dunha cota do erro
absoluto e do erro relativo
cometidos.
A notación científica
- Lectura e escritura de
números en notación
científica.
- Relación entre erro relativo e
o número de cifras
significativas utilizadas.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Manexar con destreza a
expresión dos números
decimais e coñecer as
súas vantaxes respecto a
outros sistemas de
numeración.

1.1. Domina a expresión decimal dun
número ou dunha cantidade.

2. Relacionar os números
fraccionarios coa súa
expresión decimal.

2.1. Acha un número fraccionario
equivalente a un decimal exacto
ou periódico.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

3. Facer aproximacións
adecuadas a cada
situación e coñecer e
controlar os erros
cometidos.

3.1. Aproxima cantidades á orde de
unidades adecuada e calcula
ou acouta os erros absoluto e
relativo en cada caso.

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

4. Coñecer a notación
científica e efectuar
operacións manualmente
e con axuda da
calculadora.

4.1. Interpreta e escribe números en
notación científica e opera con
eles.

1.2. Coñece e diferencia os distintos
tipos de números decimais, así
como as situacións que os
orixinan.

4.2. Usa a calculadora para anotar e
operar con cantidades dadas en
notación científica, e relaciona
os erros coas cifras
significativas utilizadas.

CC

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

- Manexo da calculadora para
a notación científica.

4.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 3

1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números reais
Descrición da unidade
A pesar do seu nome, os números reais xogan un papel máis teórico que práctico, pois, como vimos na unidade
anterior, nas aplicacións dos números á realidade abonda con utilizar unhas poucas cifras decimais. De maneira
que, nesta unidade, nos ocuparemos, fundamentalmente, de aspectos teóricos dos números.
Comézase atendendo á súa clasificación: enteiros, fraccionarios, irracionais... A concepción dos irracionais como
números que non poden expresarse como cociente de dous enteiros pode atinxir, para estes alumnos e alumnas,
unha significación histórica e anecdótica: os irracionais existen, a súa existencia supuxo un choque para os antigos
gregos e coñecemos algúns: , 2, 3 Xunto cos irracionais, enchen a recta, dando lugar aos números reais.
O manexo dos intervalos (abertos, pechados, semiabertos) e das semirrectas, a súa nomenclatura e significado, son
destrezas que estes estudantes deben dominar, así como o significado das raíces n-ésimas e a forma exponencial
destas. E, sobre todo, a utilización da calculadora para obter a expresión decimal de calquera raíz. Unha vez máis
insistiremos no importante que resulta saber cantas cifras decimais se deben manexar en función do contexto no
que se estea a traballar.
As propiedades dos radicais, ademais de ter interese teórico, serven para poder manexalos eficientemente.
Simplificar, operar, extraer fóra da raíz, racionalizar... son, en definitiva, manipulacións cuxo obxectivo é manter o
resultado final da forma máis elegante e cómoda de expresar («matematicamente correcta»). Non obstante, desde
un punto de vista práctico, e coa axuda da calculadora, pódense obter as expresións decimais dos radicais e operar,
sinxelamente, con eles.
Con isto queremos dicir que, para aqueles alumnos e alumnas que non han de seguir estudando matemáticas,
podería ser moi razoable prescindir de todo o correspondente á manipulación de radicais, e animalos a que
simplifiquen o proceso, pasando deseguida ás súas expresións decimais.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo tipo escritos en
calquera das súas expresións.
Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
Manexo destro de intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas adecuadas.
Interpretación de radicais. Cálculo mental.
Utilización da forma exponencial dos radicais.
Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.

Complementos importantes
- Coñecemento das propiedades dos radicais e a súa utilización para operar con eles.
- Racionalización de denominadores en casos sinxelos.
- Comprensión da irracionalidade de  y .

Temporalización
Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real.
2. Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na operatoria con
radicais.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números non racionais
- Expresión decimal.
- Recoñecemento dalgúns
irracionais
2, , ,
.

1. Coñecer os números reais,
os distintos conxuntos de
números e os intervalos
sobre a recta real.

1.1. Clasifica números de distintos
tipos.

Os números reais
- A recta real.
- Representación exacta ou
aproximada de números de
distintos tipos sobre R.

2. Utilizar distintos recursos
para representar números
reais sobre a recta
numérica.

2.1. Representa números reais
apoiándose no teorema de
Tales e no teorema de
Pitágoras.

(

)

Intervalos e semirrectas
- Nomenclatura.
- Expresión de intervalos ou
semirrectas coa notación
adecuada.
Raíz n-ésima dun número
- Propiedades.
- Notación exponencial.
- Utilización da calculadora
para obter potencias e raíces
calquera.
Radicais
- Propiedades dos radicais.
- Utilización das propiedades
con radicais. Simplificación.
Racionalización de
denominadores.

1.2. Utiliza a calculadora para o
cálculo numérico con raíces.

2.2. Representa números reais coa
aproximación desexada.
3. Coñecer e manexar a
nomenclatura que permite
definir intervalos sobre a
recta numérica.

3.1. Define intervalos e semirrectas
na recta real.

4. Coñecer o concepto de
raíz dun número.

4.1. Traduce raíces á forma
exponencial e viceversa.
4.2. Calcula raíces manualmente e
coa calculadora.

5. Coñecer as propiedades
das raíces e aplicalas na
operatoria con radicais.

5.1. Interpreta e simplifica radicais.
5.2. Opera con radicais.
5.3. Racionaliza denominadores.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 4
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Problemas aritméticos
Descrición da unidade
Nesta unidade revísanse algúns conceptos relacionados coa proporcionalidade e afóndase nos procesos para a súa
aplicación á resolución de certos problemas aritméticos cos que se atoparán os alumnos e as alumnas na análise e
interpretación da realidade cotiá: orzamentos, investimentos, compras a prazos, rebaixas, reparticións, estimación de
beneficios, previsión de tempos en viaxes, etc. Estamos falando de matemáticas prácticas para a vida.
En cada unha das epígrafes que estruturan a unidade, seleccionouse unha serie de
problemas tipo que serven para activar os conceptos e os procedementos que dan contido ao tema.
O obxectivo é que os estudantes, a través dos exemplos, tomen conciencia dos devanditos contidos e os incorporen
de forma significativa, xeneralizándoos e sendo capaces de transferilos para a súa aplicación noutras situacións e
contextos.
No plano conceptual revísanse:
- As relacións de proporcionalidade directa e inversa.
- A idea de porcentaxe: como fracción, como número decimal e como proporción.
- O xuro bancario, simple e composto.
No plano dos procedementos insístese e afóndase en:
- O método de redución á unidade para a resolución de situacións de proporcionalidade.
- A regra de tres simple (directa e inversa) e composta.
- O cálculo con porcentaxes (cálculo da parte, do total ou da porcentaxe, aumentos e diminucións porcentuais,
etc.).
- O prezo do diñeiro en situacións de depósitos e préstamos (xuro simple e xuro composto).
- Os procesos que facilitan a resolución de problemas relativos a mesturas e reparticións proporcionais.
- Os procedementos para a resolución de problemas relativos a velocidades e tempos (encontros, persecucións
e alcances, etc.).
Gran parte destes contidos presentouse xa en cursos anteriores e pesa neles tanto o conceptual coma o
procedemental. O afondamento dependerá do grao de dificultade con que se aborden: complexidade do enunciado,
tipo de números manexados nos datos, interpretación das solucións, expresión e presentación dos procesos, etc.
Coñecementos mínimos
A maioría dos contidos son de repaso e teñen aplicación na realidade cotiá. Polo tanto, practicamente toda a
unidade se considera necesaria para a totalidade das alumnas e os alumnos.

-

Complementos importantes
Problemas de proporcionalidade composta.
Problemas de reparticións inversamente proporcionais.
Problemas de xuro bancario (manexando diferentes unidades de tempo, xuro composto, compras e
amortizacións a prazos, etc.).
Outros problemas aritméticos (mesturas, velocidades e tempos, enchedura e baleirado,...).
Temporalización

Novembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa proporcionalidade e
as porcentaxes.
2. Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, desprazamentos de
móbiles, enchedura e baleirado...

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Magnitudes directa e
inversamente proporcionais
- Método de redución á
unidade.
- Regra de tres.
- Proporcionalidade composta.
- Resolución de problemas de
proporcionalidade simple e
composta.
Reparticións directa e
inversamente proporcionais
Porcentaxes
- Cálculo de porcentaxes.
- Asociación dunha porcentaxe
a unha fracción ou a un
número decimal.
- Resolución de problemas de
porcentaxes.
- Cálculo do total, da parte e
do tanto por cento.
- Aumentos e diminucións
porcentuais.
Xuro bancario

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Aplicar procedementos
específicos para a
resolución de problemas
relacionados coa
proporcionalidade.

1.1. Resolve problemas de
proporcionalidade simple,
directa e inversa, mentalmente,
por redución á unidade e
manualmente, utilizando a regra
de tres.
1.2. Resolve problemas de
proporcionalidade composta.

2. Coñecer e aplicar
procedementos para a
resolución de situacións
de reparticións
proporcionais.

2.1. Resolve problemas de
reparticións directa e
inversamente proporcionais.

3. Aplicar procedementos
específicos para resolver
problemas de
porcentaxes.

3.1. Calcula porcentaxes (cálculo da
parte dado o total, cálculo do
total dada a parte).
3.2. Resolve problemas de
porcentaxes: cálculo do total,
da parte ou do tanto por cento.
3.3. Resolve problemas de aumentos
e diminucións porcentuais.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

- O xuro simple como un caso
de proporcionalidade
composta. Fórmula.
- Xuro composto.
Outros problemasaritméticos
- Mesturas, móbiles,
encheduras e baleirado.

3.4. Resolve problemas con
porcentaxes encadeadas.
4. Comprender e manexar
situacións relacionadas co
diñeiro (xuro bancario).

4.1. Resolve problemas de xuro
simple.

5. Dispoñer de recursos para
analizar e manexar
situacións de mesturas,
reparticións,
desprazamentos de
móbiles, encheduras e
baleirado...

5.1. Resolve problemas de mesturas.

4.2. Resolve problemas sinxelos de
xuro composto.

5.2. Resolve problemas de
velocidades e tempos
(persecucións e encontros, de
enchedura e baleirado).

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e xuro demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 5
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Expresións alxébricas
Descrición da unidade
Esta unidade é a primeira das tres que lle imos dedicar neste curso ao estudo da álxebra.
Unha boa parte dos contidos que se manexan xa son coñecidos de cursos anteriores.
Os dous primeiros apartados da unidade céntranse en lembrar os monomios e os polinomios, a súa terminoloxía
básica e as súas operacións. Todo iso é coñecido, agás a división de polinomios, que esixirá un tratamento máis
pausado e reiterado.
Como un caso particular de división, introdúcese a regra de Ruffini e, aínda que sen nomealo, o teorema do resto,
que servirá de base para o procedemento que permite buscar as raíces dun polinomio.
Lémbranse tamén os produtos notables e a extracción de factor común que, xunto coas raíces dun polinomio,
permitirán traballar na súa factorización. E todo iso aplicarase na simplificación de expresións alxébricas.
Por último, dedícase un apartado á preparación para resolver ecuacións mediante a realización de actividades nas
que se propón simplificar expresións ou traducir á linguaxe alxébrica un enunciado, tarefas fundamentais para as
próximas unidades.
Destacamos o carácter fundamentalmente procedemental da unidade, na que predomina a operativa. Isto supón
que no proceso de aprendizaxe se debe primar a práctica reiterada de exercicios que permitan adquirir axilidade e
seguridade no cálculo alxébrico.

-

Coñecementos mínimos
Monomios: terminoloxía básica.
Valor numérico dun monomio.
Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios.
Polinomios: terminoloxía básica.

-

Suma e resta de polinomios.
Produto dun polinomio por un monomio.
Produto de dous polinomios.
División de polinomios.
Extracción de factor común.
Identidades notables.

-

Complementos importantes
Na división de monomios, o tratamento do caso no que o grao do numerador é menor que o do denominador.
Na división de polinomios, estudo da relación entre o dividendo, o divisor, o cociente e o resto.
División de polinomios entre (x – a). Regra de Ruffini.
Raíces dun polinomio.
Factorización de polinomios.
Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.
Temporalización

Novembro

2.

Decembro

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente as relacionadas
coa redución e a resolución de ecuacións.
2. Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios. Coñecer a regra de Ruffini e as
súas aplicacións. Factorizar polinomios.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Monomios. Terminoloxía
- Valor numérico.
- Operacións con monomios:
produto, cociente,
simplificación.
Polinomios
- Valor numérico dun
polinomio.
- Suma, resta, multiplicación e
división de polinomios.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer e manexar os
monomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

1.1. Recoñece e nomea os
elementos dun monomio.

2. Coñecer e manexar os
polinomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

2.1. Suma, resta, multiplica e divide
polinomios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

3. Coñecer a regra de Ruffini e
as súas aplicacións.

3.1. Divide polinomios aplicando a
regra de Ruffini.

CCL,
CMCT,

1.2. Opera con monomios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

Regra de Ruffini para dividir
polinomios entre monomios
do tipo x – a
- Raíces dun polinomio.

3.2. Utiliza a regra de Ruffini para
calcular o valor numérico dun
polinomio para un valor dado da
indeterminada.

Factorización de polinomios
- Sacar factor común.
- Identidades notables.
- A división exacta como
instrumento para a
factorización (raíces do
polinomio).

3.3. Obtén as raíces enteiras dun
polinomio.

Preparación para a
resolución de ecuacións e
sistemas
- Expresións de primeiro grao.
- Expresións de segundo
grao.
- Expresións non polinómicas.

4. Factorizar polinomios.

4.1. Factoriza polinomios extraendo
factor común e apoiándose nas
identidades notables.
4.2. Factoriza polinomios buscando
previamente as raíces.

5. Manexar con destreza as
expresións que se requiren
para formular e resolver
ecuacións ou problemas
que dean lugar a elas.

CD,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC

5.1. Manexa con destreza expresións
de primeiro grao, dadas
alxebricamente ou mediante un
enunciado.
5.2. Manexa con destreza expresións
de segundo grao, dadas
alxebricamente ou mediante un
enunciado.

CCL,
CMCT

5.3. Manexa algúns tipos de
expresións non polinómicas
sinxelas, dadas alxebricamente
ou mediante un enunciado.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais

- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 6
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Ecuacións
Descrición da unidade
Despois de revisar na unidade anterior o manexo dos polinomios, nesta, coa resolución de ecuacións, atopamos
unha importante aplicación de todo o que se estudou.
A simplificación de expresións alxébricas, así como a factorización, son ferramentas fundamentais á hora de
resolver ecuacións.
Comeza a unidade facendo unha reflexión sobre o que é unha ecuación e en que consiste resolvela. Vese, no
primeiro apartado, que hai ecuacións nas que resulta moi sinxelo atopar algunha solución por tenteo, «a ollo».
Porén, noutros casos non é así, e xorde a necesidade de ter un método de resolución que sexa válido para calquera
ecuación das que nos vaiamos encontrar nun problema determinado.
Así, pasamos a lembrar como se resolvían as ecuacións de primeiro e segundo grao, e as súas aplicacións para
resolver problemas.
Nas últimas páxinas aténdese a outros tipos de ecuacións, pero que se poden resolver coas ferramentas que xa se
posúen. Así, atopámonos con ecuacións que se dan factorizadas; ou con radicais; ou co x no denominador.
Pensamos que, para os alumnos e as alumnas desta opción orientada ás Ensinanzas Aplicadas de 4.° de ESO, non
resulta especialmente relevante o nome que teñan estas ecuacións; máis ben concíbense como un paso máis na
resolución, aproveitando o que xa saben, pois, na maioría dos casos propostos, a súa resolución acabará
desembocando en ecuacións de primeiro ou segundo grao.

Nas ecuacións co x no denominador só se tratarán casos moi sinxelos, tendo en conta o nivel no que se traballaron
as fraccións alxébricas.

-

Coñecementos mínimos
Concepto de ecuación e solución.
Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Resolución de ecuacións de segundo grao.
Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais e co x no
denominador).
Aplicación das ecuacións á resolución de problemas.

Complementos importantes
- Nas ecuacións de segundo grao, estudar máis a fondo o número de solucións segundo o signo do
discriminante.
- Resolver ecuacións polinómicas nas que teñan que factorizar un polinomio para chegar ás solucións.
Temporalización
Xaneiro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Ecuacións
- Ecuación e identidade.
- Solucións.
- Resolución por tenteo.
- Ecuación de primeiro grao.

1. Diferenciar ecuación e
identidade. Recoñecer as
solucións dunha
ecuación.

1.1. Diferencia unha ecuación dunha
identidade e recoñece se un
valor é solución dunha
ecuación.

Ecuacións de primeiro grao
- Técnicas de resolución.
- Simplificación,
transposición. Eliminación
de denominadores.
- Aplicación á resolución de
problemas.

2. Resolver ecuacións de
primeiro grao e aplicalas
na resolución de
problemas.

Contidos

Ecuacións de segundo grao
- Resolución de ecuacións de
segundo grao, completas e
incompletas. Utilización da
fórmula.
Outros tipos de ecuacións
- Factorizadas.
- Conradicais.

1.2. Resolve ecuacións por tenteo.
2.1. Resolve ecuacións de primeiro
grao sinxelas.
2.2. Resolve ecuacións de primeiro
grao con parénteses e
denominadores.
2.3. Resolve problemas coa axuda
das ecuacións de primeiro grao.
3. Identificar as ecuacións de
segundo grao, resolvelas
e utilizalas para resolver
problemas.

3.1. Resolve ecuacións de segundo
grao incompletas.
3.2. Resolve ecuacións de segundo
grao, na forma xeral, aplicando
a fórmula.
3.3. Resolve ecuacións de segundo
grao máis complexas.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

- Cox no denominador.
- Resolución de problemas
mediante ecuacións.

3.4. Utiliza as ecuacións de segundo
grao na resolución de
problemas.
4. Resolver ecuacións que se
presentan factorizadas,
ecuacións con radicais, co
x no denominador...

4.

4.1. Resolve ecuacións con radicais
ou coa incógnita no
denominador (sinxelas), ou
ecuacións factorizadas.

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 7
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Sistemas de ecuacións
Descrición da unidade
Co estudo desta unidade conclúese a parte de álxebra correspondente a este curso.
Non é a primeira vez que estes alumnos e alumnas se atopan cos sistemas de ecuacións: xa en cursos anteriores
se estudaron, e apareceron noutras materias (Física, Tecnoloxía...). Polo tanto, saben que son unha ferramenta de
grande utilidade na proposta e a resolución de moitos problemas.
Empezamos a unidade lembrando o que é unha ecuación lineal con dúas incógnitas e vendo que teñen infinitas
solucións que, se consideramos como puntos do plano, representan unha recta.
Ao tomar dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e buscar a solución común a ambas as dúas, temos un
sistema no que cada ecuación se representa mediante unha recta. Desta forma resulta doado entender que algúns
sistemas non teñen solución e outros teñen infinitas, aínda que a maioría dos sistemas lineais que imos considerar
ten solución única: o punto de corte das rectas asociadas.
Para resolvelos alxebricamente, repasaremos os métodos xa coñecidos: substitución, igualación e redución. É
importante que os estudantes dominen cada un destes métodos e saiban decidir cal é o que mellor convén en cada
caso.
Afondando na resolución de sistemas, formúlanse algúns exemplos nos que se requiren transformacións previas, e
tamén algúns con ecuacións non lineais.
Despois chegamos ao obxecto fundamental, que é a aplicación dos sistemas á resolución
de problemas. Presentando algúns modelos resoltos, preténdese que os estudantes, ao analizalos, adquiran pautas
de actuación e sexan capaces de transferilas a novos
problemas.

-

Coñecementos mínimos
Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica.
Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións dun sistema.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados:
substitución, igualación e redución.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa.
Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.
Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos.

Complementos importantes
- Afondar na conveniencia de utilizar un método ou outro na resolución de sistemas lineais.
- Destacar a importancia das ferramentas alxébricas aprendidas nas unidades anteriores para a resolución de
sistemas.
- Resolución de sistemas non lineais en casos un pouco máis complexos.
- Proposta e resolución de problemas nos que aparezan sistemas non lineais.
- Dar a idea de que, ao igual que as ecuacións lineais con dúas incógnitas se representan mediante rectas, as
non lineais se representan con outros tipos de curvas que se estudarán máis adiante, no bloque de funcións.
Temporalización
Febreiro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os procedementos de resolución:
gráfico e alxébricos.
2. Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ecuación lineal con dúas
incógnitas
- Solucións. Interpretación
gráfica.
- Representación gráfica
dunha ecuación lineal con
dúas incógnitas e
identificación dos puntos da
recta como solución da
inecuación.
Sistemas de ecuacións
lineais
- Solución dun sistema.
Interpretación gráfica.
- Sistemas compatibles,
incompatibles e
indeterminados.
Métodos alxébricos para a
resolución de sistemas
lineais
- Substitución
- Igualación
- Redución.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Recoñecer as ecuacións
lineais, completar táboas
de solucións e
representalas
graficamente.

1.1. Recoñece as ecuacións lineais,
exprésaas en forma explícita e
constrúe táboas de solucións. E
represéntaas.

2. Identificar os sistemas de
ecuacións lineais, a súa
solución e os seus tipos.

2.1. Identifica os sistemas lineais.
Recoñece se un par de valores
é ou non solución dun sistema.
2.2. Resolve graficamente sistemas
lineais moi sinxelos e relaciona
o tipo de solución coa posición
relativa das rectas.

3. Coñecer e aplicar os
métodos alxébricos de
resolución de sistemas.
Utilizar en cada caso o
máis adecuado.

3.1. Resolve alxebricamente
sistemas lineais, aplicando o
método adecuado en cada
caso.

4. Resolver sistemas de
ecuacións non lineais
sinxelos.

4.1. Resolve sistemas de ecuacións
non lineais sinxelos.

3.2. Resolve sistemas lineais que
requiren transformacións
previas.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

Sistemas de ecuacións non
lineais
- Resolución.
Resolución de problemas
mediante sistemas de
ecuacións

4.

5. Aplicar os sistemas de
ecuacións como
ferramenta para resolver
problemas.

5.1. Formula e resolve problemas
mediante sistemas de
ecuacións.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE,
CSC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 8

1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións. Características
Descrición da unidade
Neste curso, os estudantes traen unha bagaxe bastante completa do concepto de función, as distintas formas en
que se nos presentan, os aspectos máis relevantes destas, útiles para ser analizadas (crecemento, máximos e
mínimos, descontinuidades, etc.), así como algunhas destrezas para a interpretación de funcións dadas mediante as
súas gráficas. Polo tanto, esta primeira unidade do bloque de funcións debe ser considerada, case integramente,
como repaso.
Adoita ser necesario vixiar que o estudante separe a idea de función da de «expresión analítica». Por iso se comeza
a unidade lembrando que as funcións poden vir dadas, ademais de pola súa expresión analítica (unha «fórmula»),
por un enunciado, unha gráfica ou unha táboa de valores.
A expresión analítica é a máis precisa. A gráfica é a máis clara. Por iso, neste curso comézase, e nos próximos
afondarase niso, a transformar en gráfica as funcións dadas mediante expresións analíticas.
Cómpre que os estudantes reforcen o concepto de función (apartado 1), así como algunhas das súas características
máis relevantes (epígrafes 3, 4, 5 e 6). Todo iso, dentro do posible, tratado sobre funcións extraídas do mundo real.
Préstase unha especial atención á taxa de variación media como medida do crecemento dunha función nun
intervalo. E relaciónase explicitamente coa velocidade media nunha función tempo →distancia percorrida.

-

Coñecementos mínimos
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.
Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica
sinxela.
Recoñecemento da continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.
Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

Complementos importantes
- Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no problema.
- Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica.

Temporalización
Febreiro

2.

Marzo

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de
expresar as funcións.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Concepto de función
- Distintas formas de presentar unha
función: representación gráfica,
táboa de valores e expresión
analítica ou fórmula.
- Relación de expresións gráficas e
analíticas de funcións.
Dominio de definición
- Dominio de definición dunha función.
Restricións ao dominio dunha
función.
- Cálculo do dominio de definición de
diversas funcións.
Descontinuidade e continuidade
- Descontinuidade e continuidade
dunha función. Razóns polas que
unha función pode ser descontinua.
- Construción de descontinuidades.
Crecemento
- Crecemento, decrecemento,
máximos e mínimos.
- Recoñecemento de máximos e
mínimos.
Taxa de variación media
- Taxa de variación media dunha
función nun intervalo.
- Obtención sobre a representación
gráfica e a partir da expresión
analítica.
- Significado da T.V.M. nunha función
espazo-tempo.
Tendencias e periodicidade
- Recoñecemento de tendencias e
periodicidades.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar o concepto de
función,coñecer as
características máis
relevantes e as
distintas formas de
expresar as funcións

1.1. Dada unha función
representada pola súa
gráfica, estuda as súas
características máis
relevantes (dominio de
definición, percorrido,
crecemento e
decrecemento, máximos e
mínimos, continuidade...).

CC

1.2. Representa unha función
da que se dan algunhas
características
especialmente relevantes.
1.3. Asocia un enunciado cunha
gráfica.
1.4. Representa unha función
dada pola súa expresión
analítica obtendo,
previamente, unha táboa
de valores.
1.5. Acha a T.V.M. nun intervalo
dunha función dada
graficamente, ou ben
mediante a súa expresión
analítica.
1.6. Responde preguntas
concretas relacionadas
con continuidade,
tendencia, periodicidade,
crecemento... dunha
función.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.
6.
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 9
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións elementais
Descrición da unidade
O estudante deste nivel debe familiarizarse cunha serie de funcións tipo (lineais, cuadráticas, radicais, de
proporcionalidade inversa, exponenciais...), moi frecuentes, non só na actividade matemática, senón tamén noutras
ciencias naturais e sociais.
As funcións lineais foron abundantemente tratadas nos dous cursos anteriores. Non obstante, a súa enorme
importancia teórica e práctica, así como a facilidade con que se esquecen dalgúns aspectos do seu tratamento,
aconséllannos volver insistir nelas, prestando unha atención especial ás funcións dadas mediante tramos de rectas.
Dedícase unha atención moi especial á representación de funcións cuadráticas, de modo que as peculiaridades do
seu tratamento gráfico se relacionen cos valores dos coeficientes da súa ecuación.
As funcións exponenciais estúdanse tanto para unha base maior que 1 (función crecente) como menor que 1
(función decrecente).

-

Coñecementos mínimos
Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta.
A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice.
Representación dunha función cuadrática calquera.
1
x

- Representación de funcións da familia y = .
- Representación de funcións da familia y = x .
- Representación de funcións exponenciais.
- Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.
Complementos importantes
- Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.
- Intersección de rectas e parábolas.
- Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.
Temporalización
Marzo

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas
(lineais, cuadráticas...).

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Función lineal
- Función lineal. Pendente
dunha recta.
- Tipos de funcións lineais.
Función de
proporcionalidade e función
constante.
- Obtención de información a
partir de dúas ou máis
funcións lineais referidas a
fenómenos relacionados
entre si.
- Expresión da ecuación dunha
recta coñecidos un punto e a
pendente.
Funcións cuadráticas
- Representación de funcións
cuadráticas. Obtención da
abscisa do vértice e dalgúns
puntos próximos ao vértice.
Métodos sinxelos para
representar parábolas.
Funcións radicais

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Manexar con destreza as
funcións lineais.

1.1. Representa unha función lineal a
partir da súa expresión
analítica.
1.2. Obtén a expresión analítica
dunha función lineal coñecendo
a súa gráfica ou algunha das
súas características.

2. Coñecer e manexar con
soltura as funcións
cuadráticas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.1. Representa unha parábola a
partir da ecuación cuadrática
correspondente.
2.2. Asocia curvas de funcións
cuadráticas ás súas expresións
analíticas.
2.3. Escribe a ecuación dunha
parábola coñecendo a súa
representación gráfica en casos
sinxelos.

3. Coñecer outros tipos de
funcións, asociando a
gráfica coa expresión
analítica.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

3.1. Asocia curvas a expresións
analíticas (proporcionalidade
inversa, radicais e
exponenciais).

Funcións de
proporcionalidade inversa
- A hipérbole.

3.2. Manexa con soltura as funcións
de proporcionalidade inversa e
as radicais.

Funcións exponenciais

3.3. Manexa con soltura as funcións
exponenciais.
3.4. Resolve problemas de enunciado
relacionados con distintos tipos
de funcións.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 10
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Xeometría
Descrición da unidade
Os programas relativos á xeometría correspondentes a este curso non avanzan significativamente respecto ao xa
visto, con reiteración, nos dous cursos anteriores; e parte deles tamén en niveis precedentes. Entendemos, polo
tanto, que os alumnos e as alumnas que cursan esta opción xa coñecen o fundamental do programa e que o
obxectivo desta unidade é manter, actualizar, dar maior significado e, se é necesario, completar lagoas. O
afondamento, se é o caso, residirá na complexidade dos problemas e as propostas que se aborden nela, sen
avanzar en contidos.
Tendo en conta o anterior, valoramos que non tiña sentido desenvolver o programa por medio da exposición teórica
(redúcese ao mínimo), que resultaría redundante respecto aos cursos pasados, achegando escasa motivación aos
estudantes.
Así, presentamos unha unidade para desenvolver de forma activa mediante a realización de propostas e situacións
con significado no ámbito cotián. Non se trata de problemas tipo resoltos, senón de propostas a realizar, con
axudas, cuxa resolución debe remover os coñecementos dos estudantes, favorecendo a creación de relacións
novas, facéndoos pensar e aplicar o que saben e buscar cando sexa necesario aquilo que non lembran. É dicir,
imos ao práctico, actualizando, rendibilizando e potenciando todos os coñecementos de xeometría aprendidos nos
niveis anteriores.
Os contidos céntranse nas principais ferramentas que ofrece a xeometría para a resolución de situacións cotiás:
- Teorema de Pitágoras.
- A relación de semellanza.
- Procedementos para o cálculo de áreas e volumes das figuras xeométricas.
Cremos que o valor das actividades propostas está en que esixen decidir, en cada caso, cales desas ferramentas
son necesarias ou máis adecuadas para chegar á solución. É dicir, como adoita acontecer nas situacións cotiás non
académicas.
As actividades permiten distintas dinámicas: explicación do profesorado, resolución individual, abordaxe en grupo,
etc., que xestionará o profesorado segundo o seu criterio e obxectivos en cada momento.

-

Abril

Coñecementos mínimos
Teorema de Pitágoras. Aplicacións.
Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións.
Planos, mapas e escala.
Análise e clasificación de formas e figuras.
Cálculo indirecto de áreas e volumes.
Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá.
Complementos importantes
Relación entre áreas e entre volumes de figuras semellantes.
Aplicación combinada do teorema de Pitágoras, a relación de semellanza e as fórmulas para o cálculo de
áreas e volumes, na resolución de problemas xeométricos.
Figuras con proporcións interesantes. Rectángulo coa proporción áurea. Triángulo cordobés.
Relacións nas follas DIN-A4. O número de ouro no pentágono regular, etc.
Temporalización

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Efectuar unha revisión extensa, no nivel práctico, de diversos contidos xeométricos previamente adquiridos:
teorema de Pitágoras, semellanza, áreas de figuras planas, e áreas e volumes de corpos xeométricos.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
O teorema de Pitágoras e as
súas aplicacións
- Enunciado aritmético.
- Enunciado xeométrico.
Semellanza
- Figuras semellantes.
Propiedades.
- Razón de semellanza.
Escala.
- Reducións e ampliacións.
- Semellanza de triángulos.
- Teorema de Tales.
- Razón entre as áreas e entre
os volumes de figuras
semellantes.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer o teorema de
Pitágoras e aplicalo no
cálculo indirecto de
distancias.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Calcula o lado dun cadrado
coñecendo a diagonal.
1.2. Calcula a altura dun triángulo
equilátero ou o apotema dun
hexágono regular coñecendo o
lado.
1.3. Calcula distancias en situacións
e figuras nas que aparecen
triángulos rectángulos.

2. Recoñecer as figuras
semellantes e as súas
propiedades. Interpretar
planos e mapas.

As figuras planas
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas. Fórmulas e
outros recursos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

2.1. Reduce e amplía figuras cunha
razón de semellanza dada.
2.2. Identifica a razón de semellanza
entre dúas figuras que gardan
esa relación.
2.3. Utiliza os procedementos da
proporcionalidade aritmética
para o cálculo de distancias, en
figuras semellantes.

Os corpos xeométricos
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas e volumes.
Fórmulas e outros recursos.

CC

2.4. Interpreta planos e mapas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.5. Relaciona as áreas e os volumes
de figuras semellantes,
coñecendo a relación de
semellanza.
3. Manexar as fórmulas e os
procedementos para
medir a área de figuras
planas, combinándoos
coas ferramentas que
ofrece a relación de
semellanza e o teorema
de Pitágoras.

3.1. Calcula a superficie dun terreo,
dispoñendo do plano e a
escala.

4. Manexar as fórmulas e os
procedementos para
medir a superficie e o

4.1. Resolve problemas que esixen
medir a superficie e o volume
de figuras xeométricas ou reais,

3.2. Resolve problemas que esixen o
cálculo de áreas combinando
distintos recursos: fórmulas das
figuras planas, teorema de
Pitágoras, relacións de
semellanza...

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,

volume de figuras de tres
dimensións,
combinándoos coas
ferramentas que ofrece a
relación de semellanza e
o teorema de Pitágoras.

4.

combinando distintos recursos:
fórmulas, teorema de Pitágoras,
relacións de semellanza...

CSC,
CSIEE

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Materiais manipulables para a construción e a análise de figuras xeométricas: colección de sólidos
xeométricos. Poliedros desmontables. Útiles de debuxo e construción.
- Programas informáticos para a visualización e a construción de figuras (p. ex. GeoGebra).
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de
avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 11
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Estatística
Descrición da unidade
Con esta unidade comezamos un novo bloque: estatística e probabilidade. Non é a primeira vez que estes
estudantes se atopan coa estatística; xa en terceiro de ESO (e en cursos anteriores) se familiarizaron cos conceptos
básicos, como a idea de poboación e mostra, as variables estatísticas, o proceso que se segue en estatística, a
confección dunha táboa de frecuencias e algúns parámetros estatísticos (media, mediana, moda, percorrido,
desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación).
Nesta unidade repásanse os conceptos anteriores e inclúense algúns novos, como as medidas de posición.
Lémbranse as nocións xerais (idea de poboación, mostra, variables estatísticas...) e introdúcense as dúas ramas da
estatística: estatística descritiva e estatística inferencial.
Continúa a unidade cun repaso das táboas de frecuencias e dalgúns parámetros estatísticos (media, varianza,
desviación típica e coeficiente de variación).
Hai un afondamento no tratamento estatístico de datos agrupados en intervalos. É importante que comprendan a
necesidade de agrupar os datos en intervalos cando a variable é continua, ou cando o número de valores que toma
a variable é moi grande. Nestes casos, deberán ser capaces de decidir que intervalos convén tomar para distribuír
os datos que se teñan.
Estúdanse as medidas de posición (mediana, cuartís e centís ou percentís) e a súa contribución á representación
gráfica mediante o diagrama de caixa.
É importante que os estudantes aprendan a calcular os parámetros estatísticos, pero, sobre todo, deben saber
interpretalos.
Para a obtención dos parámetros, aínda que convén que saiban facelo construíndo as táboas, tamén deben ser
capaces de utilizar a calculadora en modo SD.
Finalmente, dedícase un apartado a reflexionar sobre as mostras e as razóns polas que pode ser necesario recorrer
a elas.

-

Coñecementos mínimos
Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial).
Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.

- Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos.
Complementos importantes
- Papel das mostras en estatística.
- Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico.
Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar os métodos da estatística e afondar na práctica de cálculo e interpretación de parámetros. Coñecer
o papel da mostraxe.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Estatística. Nocións xerais
- Individuo, poboación, mostra,
caracteres, variables
(cualitativas, cuantitativas,
discretas, continuas).
- Estatística descritiva e
estatística inferencial.

Criterios
de avaliación
1. Resumir nunha táboa de
frecuencias unha serie de
datos estatísticos e facer
un gráfico adecuado para
a súa visualización.

Gráficos estatísticos
- Identificación e elaboración
de gráficos estatísticos.

Parámetros
estatísticos
- Media, desviación típica e
coeficiente de variación.
- Cálculo de x y ,
coeficiente de
variación para unha
distribución dada por

2. Coñecer os parámetros
estatísticos x y ,
calculalos a partir dunha
táboa de frecuencias e
interpretar o seu
significado.

CC

1.1. Constrúe unha táboa de
frecuencias de datos illados e
represéntaos mediante un
diagrama de barras.
1.2. Dado un conxunto de datos e a
suxestión de que os agrupe en
intervalos, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.
1.3. Dado un conxunto de datos,
recoñece a necesidade de
agrupalos en intervalos e, en
consecuencia, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.

Táboas de frecuencias
- Elaboración de táboas de
frecuencias.
- Con datos illados.
- Con datos agrupados
sabendo elixir os
intervalos.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

2.1. Obtén os valores da partir dunha
x y  táboa de frecuencias
(de datos illados ou agrupados)
e utilízaos para analizar
características da distribución.
2.2. Coñece o coeficiente de
variación e válese del para
comparar as dispersións de
dúas distribucións.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

unha táboa (no caso
de datos agrupados,
a partir das marcas
de clase), con e sen
axuda da calculadora
con tratamento SD.

3. Coñecer e utilizar as
medidas de posición.

- Medidas de posición:
mediana, cuartís e centís.
- Obtención das
medidas de posición
en táboas con datos
illados.
Diagramas de caixa
- Representación gráfica
dunha distribución a partir
das súas medidas de
posición: diagrama de caixa
e bigotes.

3.1. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos illados,
constrúe a táboa de frecuencias
acumuladas e, con ela, obtén
medidas de posición (mediana,
cuartís, centís).
3.2. Constrúe o diagrama de caixa e
bigotes correspondente a unha
distribución estatística.

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

3.3. Interpreta un diagrama de caixa
e bigotes dentro dun contexto.
4. Coñecer o papel da
mostraxe e distinguir
algúns dos seus pasos.

4.1. Recoñece procesos de mostraxe
correctos e identifica erros
noutros onde os haxa.

Nocións de estatística
inferencial
- Mostra: aleatoriedade,
tamaño.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 12
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Distribucións bidimensionais
Descrición da unidade
Na estatística unidimensional, os datos (valores dunha variable) aparecen, despois de
seren tratados convenientemente, en táboas de valores. A partir delas fanse representacións gráficas (barras,
histogramas, sectores...) coas cales se visualiza a distribución ou se
obteñen parámetros que resumen de xeito conciso características importantes da
distribución.
Analogamente, na estatística bidimensional, os datos (pares de valores correspondentes a dúas variables que se
relacionan) danse en táboas, a partir das cales se constrúe a representación gráfica (nubes de puntos) coa que se
visualiza o grao de relación entre as variables. E, tamén a partir da táboa, obtéñense os parámetros (correlación,
regresión) cos que se resumen as principais características da distribución.
Neste curso, o estudante debe iniciarse nas distribucións bidimensionais. Por iso só manexará táboas con poucos
valores e afarase a interpretalas de xeito visual a partir de nubes de puntos. Deste xeito aprenderá os significados
de correlación (positiva, negativa, máis ou menos forte) e recta de regresión. E, se o docente o cre oportuno,
aprenderá a valorar de forma aproximada unha correlación a partir dunha nube de puntos.
Enfrontamos o estudante con dous tipos de situacións:
1. Distribucións moi concretas dadas mediante táboas de valores (case sempre cun contexto) que poden ser
representadas graficamente (e, polo tanto, analizadas visualmente) e cuxos parámetros poden ser
calculados, se se desexa.

2. Distribucións descritas, cuxa análise apela ás concepcións ou aos recordos dos estudantes. Por exemplo:
«estatura» e «número de calzado» nun colectivo de nenos de 6 a 10 anos. Neste caso non hai poboación
concreta e, polo tanto, nin se pode representar nin hai datos sobre os que calcular. Simplemente se pretende
que os estudantes pensen que cabe esperar e, se cadra, discutan sobre iso.
A experiencia dinos que esta forma de tratar as distribucións bidimensionais dá lugar a unha aprendizaxe
pracenteira, na que os estudantes comparten as súas concepcións con afección e entusiasmo, e que deixa ideas
claras (aínda que sinxelas).
Coñecementos mínimos
Distinción entre relación estatística e relación funcional.
Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.
Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de puntos.
Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen
dúas variables.

-

Complementos importantes
- Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da correspondente nube de
puntos.
- Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionais e obter o valor da correlación e os
parámetros da recta de regresión.
- Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas que estas se realizan.

Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación
de forma aproximada.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCCEC).

Contidos
Relación funcional e relación
estatística
Dúas variables relacionadas
estatisticamente
- Nube de puntos.
- Correlación.
- Recta de regresión.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as distribucións
bidimensionais, identificar
as súas variables,
representalas e valorar a
correlación de forma
aproximada.

1.1. Identifica unha distribución
bidimensional nunha situación
dada mediante enunciado,
sinala as variables e estima o
signo e, a grandes trazos, o
valor da correlación.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,

O valor da correlación
A recta de regresión para
facer previsións
- Condicións para poder facer
estimacións.
- Fiabilidade.

1.2. Dada unha táboa de valores,
representa a nube de puntos
correspondente, traza de forma
aproximada a recta de
regresión e estima o valor da
correlación.

CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 13
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Probabilidade
Descrición da unidade
Con esta unidade amplíase o estudo sistemático do azar e a probabilidade que os estudantes viron en diferentes
cursos da ESO. O alumnado desta idade ten madureza dabondo para saber se unha experiencia é aleatoria ou non,
se é regular ou irregular e para valorar a probabilidade dun suceso elemental.
É posible, non obstante, que persistan algúns erros preconceptuais, como crer que os resultados obtidos nun
experimento aleatorio inflúen no seguinte. É difícil asimilar que, aínda dispoñendo dun bo número de resultados
previos, non poidamos predicir o resultado da experiencia seguinte.
As definicións dos conceptos básicos: sucesos elementais, tipos de sucesos, relacións e operacións entre eles,
acompáñanse de exemplos resoltos e propostos que axudan a unha mellor comprensión destas. Estes conceptos
permítennos unha primeira aproximación á teoría de conxuntos e as leis da lóxica, pero sen esquecer que o que se
pretende é que os alumnos e as alumnas os manexen con eficacia conceptual sen caer na formalización e a
nomenclatura excesivas.
Coas propiedades da probabilidade e a lei de Laplace para sucesos equiprobables complétase o estudo das
cuestións teóricas, a terminoloxía e as propiedades do azar.
O cálculo de probabilidades, obxecto fundamental da unidade, comeza cunha revisión e afondamento da lei de
Laplace. O reconto de casos convén facelo de modo directo, por medio dalgunha técnica.
O tratamento que lles damos ás experiencias compostas consiste en descompoñelas en experiencias simples sobre
as que consideramos se un resultado inflúe ou non no
seguinte.
Coñecementos mínimos
- Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
- Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e
irregulares.
- Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros
que non o son.
- Aplicación eficaz da lei de Laplace.

-

Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama
en árbore.
Complementos importantes
Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios.
Realización de operacións con sucesos.
Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas.

-

Temporalización
Xuño

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.
2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre
entrada.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sucesos aleatorios
- Relacións e operacións con
sucesos.
Probabilidades
- Probabilidade dun suceso.
- Propiedades das
probabilidades.
Experiencias aleatorias
- Experiencias irregulares.
- Experiencias regulares.
- Lei de Laplace.
Experiencias compostas
- Extraccións con e sen
reposición.
- Composición de experiencias
independentes. Cálculo de
probabilidades.
- Composición de experiencias
dependentes. Cálculo de
probabilidades.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as características
básicas dos sucesos e
das regras para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica as propiedades dos
sucesos e das probabilidades.

2. Resolver problemas de
probabilidade composta,
utilizando o diagrama en
árbore cando conveña.

2.1. Calcula probabilidades en
experiencias independentes.

CC

CCL,
CMCT,
CD

2.2. Calcula probabilidades en
experiencias dependentes.
2.3. Interpreta táboas de continxencia
e utilízaas para calcular
probabilidades.
2.4. Resolve outros problemas de
probabilidade.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

Táboas de continxencia

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

MatemáticasOrientadasás Ensinanzas
Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪ e
▪ f
▪ h

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B1.1.

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

▪ B1.2.

Estratexias
e ▪ B1.2. Utilizar procesos de
procedementos postos
razoamento e estratexias
en práctica: uso da
de
resolución
de
linguaxe
apropiada
problemas, realizando os
(gráfica,
numérica,
cálculos necesarios e
alxébrica,
etc.),
comprobando
as
reformulación
do
solucións obtidas.
problema, resolución de
subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por
casos
particulares
sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.
▪ B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das
operacións
utilizadas,
asignación de unidades
aos
resultados,
comprobación
e
interpretación
das
solucións no contexto da
situación,
procura
doutras
formas
de
resolución, etc.

▪ B1.2.

▪ MACB1.2.1.

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

▪ MACB1.2.2.

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

▪ MACB1.2.3.

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

▪ MACB1.2.4.

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

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

▪ f
▪ h

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.3. Reflexión sobre os ▪ B1.4. Afondar en problemas ▪ MACB1.4.1.

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.

resoltos
formulando
pequenas variacións nos
datos, outras preguntas,
outros contextos, etc.

Afonda nos ▪ CMCCT
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.

▪ MACB1.4.2.

Formúlase ▪ CMCCT
novos problemas, a partir ▪ CAA
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.

▪ B1.4.

Formulación
de ▪ B1.5. Elaborar e presentar ▪ MACB1.5.1. Expón e defende ▪ CCL
proxectos
e
informes
sobre
o
o
proceso
seguido ▪ CMCCT
investigacións
proceso, resultados e
ademais das conclusións
matemáticas escolares,
conclusións obtidas nos
obtidas, utilizando as
en contextos numéricos,
procesos
de
linguaxes
alxébrica,
xeométricos, funcionais,
investigación.
gráfica, xeométrica e
estatísticos
e
estatístico-probabilística.
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.
Elaboración
e
presentación
dos
informes
correspondentes.

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.6. Desenvolver procesos ▪ MACB1.6.1.

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

Identifica
de matematización en
situacións problemáticas
contextos da realidade
da realidade susceptibles
cotiá
(numéricos,
de conter problemas de
xeométricos, funcionais,
interese.
estatísticos
ou
Establece
probabilísticos) a partir ▪ MACB1.6.2.
conexións
entre
un
da identificación de
problema do mundo real e
problemas en situacións
o mundo matemático,
problemáticas
da
identificando o problema
realidade.
ou
os
problemas
matemáticos
que
subxacen nel e os
coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ MACB1.6.3. Usa, elabora ou ▪ CMCCT

constrúe
modelos
matemáticos
sinxelos
que permitan a resolución

dun problema ou duns
problemas dentro do
campo das matemáticas.
▪ MACB1.6.4.

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

▪ MACB1.6.5.

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

▪ e
▪ f
▪ g

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.7. Valorar a modelización ▪ MACB1.7.1.

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

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

Reflexiona ▪ CMCCT
sobre o proceso e obtén ▪ CAA
conclusións sobre el e os ▪ CSC
seus
resultados,
valorando
outras
opinións.

▪ B1.5. Práctica dos procesos ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar ▪ MACB1.8.1.

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

as actitudes persoais
inherentes ao quefacer
matemático.

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes adecuadas para ▪ CSC
o traballo en matemáticas ▪ CSIEE
(esforzo, perseveranza,
flexibilidade e aceptación
da crítica razoada).

▪ MACB1.8.2.

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

▪ g
▪ l
▪ m
▪ n
▪ ñ
▪ o

▪ MACB1.8.3. Distingue entre ▪ CMCCT

problemas e exercicios, e
adopta a actitude axeitada
para cada caso.

▪ MACB1.8.4.

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

▪ MACB1.8.5.

Desenvolve ▪ CSC
habilidades sociais de ▪ CSIEE
cooperación e traballo en
equipo.

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias ▪ B1.9. Superar bloqueos e ▪ MACB1.9.1. Toma decisións ▪ CMCCT

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

inseguridades ante a
resolución de situacións
descoñecidas.

nos
procesos
de ▪ CSIEE
resolución de problemas,
de investigación e de
matematización ou de
modelización, e valora as
consecuencias destas e a
súa conveniencia pola

súa sinxeleza e utilidade.
▪ b
▪ g

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias ▪ B1.10. Reflexionar sobre as ▪ MACB1.10.1.

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

decisións tomadas e
aprender
diso
para
situacións
similares
futuras.

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

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.11.

tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a
organización de datos.
– Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais
ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou
estatístico.
– Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e
documentos
sobre
os
procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados
obtidos.
– Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e
as ideas matemáticas.

Empregar
as ▪ MACB1.11.1.
Selecciona ▪ CMCCT
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para
autónomo,
realizando
a realización de cálculos
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
alxébricos
ou
estatísticos cando a
estatísticos,
facendo
dificultade destes impida
representacións gráficas,
ou non aconselle facelos
recreando
situacións
manualmente.
matemáticas
mediante
simulacións
ou
analizando con sentido ▪ MACB1.11.2. Utiliza medios ▪ CMCCT
crítico
situacións
tecnolóxicos para facer
diversas que axuden á
representacións gráficas
comprensión
de
de
funcións
con
conceptos matemáticos
expresións
alxébricas
ou á resolución de
complexas e extraer
problemas.
información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
▪ MACB1.11.3.

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

▪ MACB1.11.4.

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

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios ▪ CMCCT

tecnolóxicos para o
tratamento de datos e
gráficas
estatísticas,
extraer informacións e
elaborar conclusións.
▪ a
▪ b
▪ f
▪ g
▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías ▪ MACB1.12.1.

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.

Elabora ▪ CCL
da información e da
documentos
dixitais ▪ CD
comunicación de maneira
propios
(de
texto,
habitual no proceso de
presentación,
imaxe,
aprendizaxe, procurando,
vídeo, son, etc.), como
analizando
e
resultado do proceso de
seleccionando
procura,
análise
e
información salientable
selección de información
en internet ou noutras
relevante, coa ferramenta
fontes,
elaborando
tecnolóxica axeitada, e
documentos
propios,
compárteos para a súa
facendo exposicións e
discusión ou difusión.
argumentacións destes, e
compartíndoos
en ▪ MACB1.12.2. Utiliza os ▪ CCL
recursos creados para

– 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.

ámbitos apropiados para
facilitar a interacción.

apoiar a exposición oral
dos contidos traballados
na aula.
▪ MACB1.12.3.

Usa ▪ CD
axeitadamente os medios ▪ CAA
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 ▪ CD
ferramentas tecnolóxicas ▪ CSC
para compartir ficheiros e ▪ CSIEE
tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra
▪ f
▪ l

▪ B2.1.

Recoñecemento de ▪ B2.1. Coñecer os tipos de ▪ MACB2.1.1. Recoñece os ▪ CMCCT
números que non poden
números e interpretar o
tipos de números reais
expresarse en forma de
significado
dalgunhas
(naturais,
enteiros,
fracción.
Números
das súas propiedades
racionais e irracionais),
irracionais.
máis
características
indicando o criterio
(divisibilidade,
paridade,
seguido, e utilízaos para
▪ B2.2. Representación de
infinitude, proximidade,
representar e interpretar
números na recta real.
etc.).
axeitadamente
Intervalos.
información cuantitativa.
▪ MACB2.1.2.

Aplica ▪ CMCCT
propiedades
características
dos
números ao utilizalos en
contextos de resolución
de problemas.

▪ b

▪ B2.2.

▪ f
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Representación de ▪ B2.2. Utilizar os tipos de ▪ MACB2.2.1. Opera con
números na recta real.
números e operacións,
eficacia
empregando
Intervalos.
xunto
coas
súas
cálculo
mental,
propiedades,
para
algoritmos de lapis e
B2.3.
Interpretación
e
recoller, transformar e
papel, calculadora ou
utilización dos números
intercambiar información,
programas informáticos,
reais, as operacións e as
e resolver problemas
e utilizando a notación
propiedades
relacionados
coa
vida
máis axeitada.
características
en
diaria e con outras
diferentes
contextos,
Realiza
materias
do
ámbito ▪ MACB2.2.2.
elixindo a notación e a
estimacións
educativo.
precisión máis axeitadas
correctamente e xulga se
en cada caso.
os resultados obtidos son
B2.4.
Potencias
de
razoables.
expoñente enteiro ou
fraccionario e radicais
▪ MACB2.2.3. Establece as
sinxelos. Relación entre
relacións entre radicais e
potencias e radicais.
potencias,
opera
B2.5.
Operacións
e
aplicando as propiedades
propiedades
das
necesarias e resolve
potencias e dos radicais.
problemas
B2.6.
Xerarquía
de
contextualizados.
operacións.
▪ MACB2.2.4.
Aplica
B2.7.
Cálculo
con
porcentaxes á resolución
porcentaxes. Xuro simple
de problemas cotiáns e
e composto.
financeiros, e valora o
B2.8. Logaritmos: definición
emprego de medios

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT

e propiedades.
Manipulación de
expresións
alxébricas.
Utilización de igualdades
notables.

tecnolóxicos cando a
complexidade dos datos
o requira.

▪ B2.9.

▪ MACB2.2.5.

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

▪ MACB2.2.6.

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

▪ MACB2.2.7.

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

▪ b
▪ f

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e ▪ B2.3. Construír e interpretar ▪ MACB2.3.1. Exprésase con ▪ CMCCT

factorización.
▪ B2.11. Ecuacións de grao

superior a dous.
▪ B2.12. Fraccións alxébricas.

Simplificación
operacións.

e

expresións
alxébricas,
eficacia facendo uso da
utilizando con destreza a
linguaxe alxébrica.
linguaxe alxébrica, as
súas operacións e as ▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces ▪ CMCCT
dun
polinomio
e
súas propiedades.
factorízao utilizando a
regra de Ruffini, ou outro
método máis axeitado.
▪ MACB2.3.3.

Realiza ▪ CMCCT
operacións
con
polinomios, igualdades
notables e fraccións
alxébricas sinxelas.

▪ MACB2.3.4.

Fai uso da ▪ CMCCT
descomposición factorial
para a resolución de
ecuacións
de
grao
superior a dous.

▪ f
▪ g

▪ B2.13.

Resolución
de ▪ B2.4. Representar e analizar ▪ MACB2.4.1.
Formula ▪ CMCCT
problemas cotiáns e
situacións e relacións
alxebricamente
as
doutras
áreas
de
matemáticas utilizando
restricións
indicadas
coñecemento mediante
inecuacións, ecuacións e
nunha situación da vida
ecuacións e sistemas.
sistemas para resolver
real, estúdao e resolve,
problemas matemáticos e
mediante
inecuacións,
▪ B2.14.
Inecuacións
de
de contextos reais.
ecuacións ou sistemas, e
primeiro e segundo grao.
interpreta os resultados
Interpretación
gráfica.
obtidos.
Resolución
de
problemas.

Bloque 3. Xeometría
▪ f

▪ B3.1. Medidas de ángulos no ▪ B3.1. Utilizar as unidades ▪ MACB3.1.1.

▪ l

sistema sesaxesimal e en
radiáns.
▪ B3.2.
Razóns
trigonométricas.
Relacións entre elas.
Relacións métricas nos
triángulos.

angulares dos sistemas
métrico sesaxesimal e
internacional, así como
as relacións e as razóns
da
trigonometría
elemental, para resolver
problemas
trigonométricos
en

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

contextos reais.
▪ b
▪ e
▪ f

▪ B3.3.

Aplicación
dos ▪ B3.2. Calcular magnitudes ▪ MACB3.2.1.
Utiliza
as ▪ CMCCT
coñecementos
efectuando
medidas
ferramentas tecnolóxicas, ▪ CD
xeométricos á resolución
directas e indirectas a
as estratexias e as
de problemas métricos no
partir de situacións reais,
fórmulas apropiadas para
mundo físico: medida de
empregando
os
calcular
ángulos,
lonxitudes,
áreas
e
instrumentos, as técnicas
lonxitudes,
áreas
e
volumes.
ou as fórmulas máis
volumes de corpos e
adecuadas, e aplicando
figuras xeométricas.
▪ B3.2.
Razóns
as unidades de medida.
trigonométricas.
▪ MACB3.2.2.
Resolve ▪ CMCCT
Relacións entre elas.
triángulos
utilizando
as
Relacións métricas nos
razóns trigonométricas e
triángulos.
as súas relacións.
▪ MACB3.2.3.

Utiliza
as ▪ CMCCT
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

▪ B3.4. Iniciación á xeometría ▪ B3.3. Coñecer e utilizar os ▪ MACB3.3.1.

▪ f

analítica
no
plano:
coordenadas. Vectores.
Ecuacións da recta.
Paralelismo;
perpendicularidade.
▪ B3.5. Semellanza. Figuras
semellantes. Razón entre
lonxitudes,
áreas
e
volumes
de
corpos
semellantes.
▪ B3.6.
Aplicacións
informáticas de xeometría
dinámica que facilite a
comprensión
de
conceptos e propiedades
xeométricas.

Establece ▪ CMCCT
conceptos
e
os
correspondencias
procedementos básicos
analíticas
entre
as
da xeometría analítica
coordenadas de puntos e
plana para representar,
vectores.
describir
e
analizar
Calcula
a ▪ CMCCT
formas e configuracións ▪ MACB3.3.2.
distancia entre dous
xeométricas sinxelas.
puntos e o módulo dun
vector.
▪ MACB3.3.3.

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

▪ MACB3.3.4.

Calcula
a ▪ CMCCT
ecuación dunha recta de
varias formas, en función
dos datos coñecidos

▪ MACB3.3.5.

Recoñece ▪ CMCCT
distintas expresións da
ecuación dunha recta e
utilízaas
no
estudo
analítico das condicións
de
incidencia,
paralelismo
e
perpendicularidade.

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos ▪ CMCCT

tecnolóxicos interactivos ▪ CD
para
crear
figuras
xeométricas e observar
as súas propiedades e as
súas características.

Bloque 4. Funcións
▪ a

▪ B4.1.

Interpretación dun ▪ B4.1. Identificar relacións ▪ MACB4.1.1. Identifica e ▪ CMCCT
fenómeno
descrito
cuantitativas
nunha
explica relacións entre

▪ f
▪ g

mediante un enunciado,
unha táboa, unha gráfica
ou
unha
expresión
analítica. Análise de
resultados.
▪ B4.2. Funcións elementais
(lineal,
cuadrática,
proporcionalidade
inversa, exponencial e
logarítmica, e definidas
en
anacos):
características
e
parámetros.
▪ B4.3. 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.

situación, determinar o
magnitudes que poden
tipo de función que pode
ser descritas mediante
representalas,
e
unha relación funcional, e
aproximar e interpretar a
asocia as gráficas coas
taxa de variación media a
súas
correspondentes
partir dunha gráfica ou de
expresións alxébricas.
datos numéricos, ou
Explica
e ▪ CMCCT
mediante o estudo dos ▪ MACB4.1.2.
representa graficamente
coeficientes da expresión
o modelo de relación
alxébrica.
entre dúas magnitudes
para os casos de relación
lineal,
cuadrática,
proporcionalidade
inversa, exponencial e
logarítmica, empregando
medios tecnolóxicos, de
ser preciso.
▪ MACB4.1.3.

Identifica, ▪ CMCCT
estima
ou
calcula
parámetros
característicos
de
funcións elementais.

▪ MACB4.1.4.

Expresa ▪ CMCCT
razoadamente
conclusións sobre un
fenómeno a partir do
comportamento dunha
gráfica ou dos valores
dunha táboa.

▪ MACB4.1.5.

Analiza
o ▪ CMCCT
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.

▪ MACB4.1.6.

Interpreta ▪ CMCCT
situacións reais que
responden a funcións
sinxelas:
lineais,
cuadráticas,
de
proporcionalidade
inversa, definidas a
anacos e exponenciais e
logarítmicas.

▪ a
▪ f
▪ g

▪ B4.3.

Recoñecemento ▪ B4.2. Analizar información ▪ MACB4.2.1.
Interpreta ▪ CMCCT
doutros
modelos
proporcionada a partir de
criticamente datos de
funcionais: aplicacións a
táboas e gráficas que
táboas e gráficos sobre
contextos e situacións
representen
relacións
diversas situacións reais.
reais.
funcionais asociadas a
Representa ▪ CMCCT
situacións reais obtendo ▪ MACB4.2.2.
▪ B4.4.
Utilización
de
datos mediante táboas e
información sobre o seu
calculadoras gráficas e
gráficos utilizando eixes e
comportamento,
a
software específico para
unidades axeitadas.
evolución e os posibles
a
construción
e
resultados
finais.
interpretación
de
▪ MACB4.2.3. Describe as ▪ CMCCT
gráficas.
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.
▪ MACB4.2.4.

Relaciona ▪ CMCCT
distintas
táboas
de
valores, e as súas
gráficas
correspondentes.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ b
▪ f
▪ g

▪ B5.1.

Introdución
á ▪ B5.1. Resolver situacións e ▪ MACB5.1.1.
Aplica
en ▪ CMCCT
combinatoria:
problemas da vida cotiá
problemas
combinacións, variacións
aplicando os conceptos
contextualizados
os
e permutacións.
do
cálculo
de
conceptos de variación,
probabilidades e técnicas
permutación
e
▪ B5.2.
Cálculo
de
de reconto axeitadas.
combinación.
probabilidades mediante
a regra de Laplace e
▪ MACB5.1.2. Identifica e ▪ CMCCT
outras
técnicas
de
describe situacións e
reconto.
fenómenos de carácter
aleatorio, utilizando a
terminoloxía
axeitada
para describir sucesos.
▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas ▪ CMCCT

de
cálculo
de
probabilidades
na
resolución de situacións
e problemas da vida cotiá.

▪ MACB5.1.4.

Formula e ▪ CMCCT
comproba conxecturas
sobre os resultados de
experimentos aleatorios e
simulacións.

▪ MACB5.1.6.

Interpreta un ▪ CCEC
estudo estatístico a partir
de situacións concretas
próximas.

▪ b
▪ e
▪ f

▪ B5.2.

Cálculo
de ▪ B5.2.
Calcular ▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de ▪ CMCCT
probabilidades mediante
probabilidades simples
Laplace
e
utiliza
a regra de Laplace e
ou compostas aplicando
estratexias de reconto
outras
técnicas
de
a regra de Laplace, os
sinxelas
e
técnicas
reconto.
diagramas de árbore, as
combinatorias.
táboas de continxencia
▪ B5.3. Probabilidade simple e
Calcula
a ▪ CMCCT
ou
outras
técnicas ▪ MACB5.2.2.
composta.
Sucesos
probabilidade de sucesos
combinatorias.
dependentes
e
compostos
sinxelos
independentes.
utilizando,
▪ B5.4.
Experiencias
especialmente,
os
aleatorias
compostas.
diagramas
de
árbore
ou
Utilización de táboas de
as
táboas
de
continxencia e diagramas
continxencia.
de árbore para a
asignación
de
▪ MACB5.2.3.
Resolve ▪ CMCCT
probabilidades.
problemas
sinxelos
▪ B5.5.
Probabilidade
asociados
á
condicionada.
probabilidade
condicionada.
▪ MACB5.2.4.

Analiza ▪ CMCCT
matematicamente algún
xogo de azar sinxelo,
comprendendo as súas

regras e calculando as
probabilidades
adecuadas.
▪ MACB5.3.1.

Utiliza
un ▪ CCL
vocabulario
adecuado
para describir, cuantificar
e analizar situacións
relacionadas co azar.

▪ e

▪ B5.6.

Utilización
do ▪ B5.3. Utilizar o vocabulario ▪ MACB5.4.1.
Interpreta ▪ CSIEE
vocabulario
adecuado
axeitado
para
a
criticamente datos de
para
describir
e
descrición de situacións
táboas
e
gráficos
cuantificar
situacións
relacionadas co azar e a
estatísticos.
relacionadas co azar e a
estatística, analizando e
estatística.
interpretando
informacións
que
aparecen nos medios de
comunicación e fontes
públicas oficiais (IGE,
INE, etc.).

▪ f
▪ g
▪ h

▪ b

▪ B5.7.

▪ e
▪ f

▪

▪

▪

▪

▪

Identificación das ▪ B5.4. Elaborar e interpretar
fases e as tarefas dun
táboas
e
gráficos
estudo estatístico.
estatísticos, así como os
parámetros estatísticos
B5.8. Gráficas estatísticas:
máis
usuais,
en
tipos de gráficas. Análise
distribucións
crítica de táboas e
unidimensionais
e
gráficas estatísticas nos
bidimensionais,
medios de comunicación
utilizando os medios máis
e en fontes públicas
axeitados (lapis e papel,
oficiais (IGE, INE, etc.).
calculadora
ou
Detección de falacias.
computador), e valorando
B5.9.
Medidas
de
cualitativamente
a
centralización
e
representatividade das
dispersión:
mostras utilizadas.
interpretación, análise e
utilización.
B5.10. Comparación de
distribucións mediante o
uso conxunto de medidas
de posición e dispersión.
B5.11.
Construción
e
interpretación
de
diagramas de dispersión.
Introdución á correlación.
B5.12.
Aplicacións
informáticas que faciliten
o tratamento de datos
estatísticos.

▪ MACB5.4.2. Utiliza medios ▪ CMCCT

tecnolóxicos para o
tratamento de datos e
gráficas estatísticas, para
extraer informacións e
elaborar conclusións.

▪ MACB5.4.3.

Calcula
e ▪ CMCCT
interpreta os parámetros
estatísticos
dunha
distribución de datos
utilizando os medios máis
axeitados (lapis e papel,
calculadora
ou
computador).

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha ▪ CMCCT

mostra aleatoria e valora
a representatividade de
mostras pequenas.
▪ MACB5.4.5.

Representa ▪ CMCCT
diagramas de dispersión
e interpreta a relación
entre as variables.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS
A distribución temporal inicialmente prevista para o desenrolo das 12 unidades e a
introductoria de acordo coa carga lectiva asignada (4 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 4
Segunda avaliación: unidades 5 a 8
Terceira avaliación : unidades 9 a 12

POR UNIDADES

Unidade 1
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números reais
Descrición da unidade
O estudo dos números irracionais ten interese teórico e é fundamental para a totalidade dos estudantes. O mesmo
lle acontece á recta real como ámbito numérico, que contén a totalidade dos números que se utilizan.
O manexo dos radicais, manualmente e con calculadora, é básico para os estudantes deste curso. Non obstante,
cremos que poden darse diferentes niveis de destreza segundo as aptitudes e a proxección académica dos distintos
estudantes.
Os números reais, a pesar do seu nome, desempeñan un papel máis teórico que práctico. Nas aplicacións dos
números á realidade, abonda con utilizar unhas poucas cifras decimais.
Ademais das definicións habituais, relaciónase o erro (absoluto ou relativo) coas cifras significativas que se utilizan.
O estudo da notación científica completa a visión do apartado anterior.
Tense un primeiro contacto cos logaritmos: a súa definición e algunhas propiedades para comprender o uso que se
fai deles e a súa presenza nas calculadoras.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento de números racionais e irracionais.
Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
Manexo destro de intervalos e semirrectas.
Interpretación de radicais. Cálculo mental.
Utilización da forma exponencial dos radicais.
Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.
Coñecemento das propiedades dos radicais.
Racionalización de denominadores en casos sinxelos.
Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e redondeos.
Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas utilizadas.
Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora para operalos.
Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou con axuda da calculadora.

Complementos importantes
- Obtención dunha cota do erro absoluto ou do erro relativo dun número aproximado.
- Operacións con números en notación científica.
- Representación de radicais sobre a recta real mediante métodos xeométricos.

- Utilización da calculadora no modo científico SCI.
- Xustificación da irracionalidade de 2,

3,

- Comprensión da irracionalidade de π e .
- Xustificación das propiedades dos radicais.
- Manexo moi destro das operacións con radicais, buscando a expresión resultante máis adecuada para o fin
que se persiga.
- Obtención dalgunhas propiedades dos logaritmos.
Temporalización
Setembro

2.

Outubro

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os distintos conxuntos numéricos que configuran o conxunto dos números reais e dominar os
conceptos e os procedementos cos que se manexan (decimais, notación científica, radicais, logaritmos).

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números decimais
- Expresión decimal dos
números aproximados.
Cifras significativas.
- Redondeo de números.
- Asignación dun número de
cifras acorde coa precisión
dos cálculos e co que estea
a expresar.
- Erro absoluto e erro relativo.
- Cálculo dunha cota do erro
absoluto e do erro relativo
cometidos.

1. Manexar con destreza a
expresión decimal dun
número e a notación
científica e facer
aproximacións, así como
coñecer e controlar os
erros cometidos.

1.1. Domina a expresión decimal dun
número ou dunha cantidade e
calcula ou acouta os erros
absoluto e relativo nunha
aproximación.

- Relación entre erro relativo e
o número de cifras
significativas utilizadas.

2. Coñecer os números reais,
os distintos conxuntos de
números e os intervalos
sobre a recta real.

2.1. Clasifica números de distintos
tipos.

3. Coñecer o concepto de
raíz dun número, así
como as propiedades das
raíces, e aplicalos na
operatoria con radicais.

3.1. Utiliza a calculadora para o
cálculo numérico con potencias
e raíces.

Contidos

A notación científica
- Lectura e escritura de
números en notación
científica.
- Manexo da calculadora para
a notación científica.
Números non racionais.
Expresión decimal

1.2. Realiza operacións con
cantidades dadas en notación
científica e controla os erros
cometidos (sen calculadora).
1.3. Usa a calculadora para anotar e
operar con cantidades dadas en
notación científica, e controla os
erros cometidos.

2.2. Coñece e utiliza as distintas
notacións para os intervalos e a
súa representación gráfica.

3.2. Interpreta e simplifica radicais.
3.3. Opera con radicais.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

- Recoñecemento dalgúns
irracionais. Xustificación da
irracionalidade de
2,

3

Os números reais. A recta
real
- Representación exacta ou
aproximada de distintos tipos
de números sobre R.

3.4. Racionaliza denominadores.
4. Manexar expresións
irracionais na resolución
de problemas.

4.1. Manexa con destreza expresións
irracionais que xurdan na
resolución de problemas.

5. Coñecer a definición de
logaritmo e relacionala
coas potencias e as súas
propiedades.

5.1. Calcula logaritmos a partir da
definición e das propiedades
das potencias.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

- Intervalos e semirrectas.
Nomenclatura.
Raíz n-ésima dun número.
Radicais
- Propiedades.
- Expresión de raíces en forma
exponencial, e viceversa.
- Utilización da calculadora
para obter potencias e raíces
calquera.
- Propiedades dos radicais.
Simplificación.
Racionalización de
denominadores.
Noción de logaritmo
- Cálculo de logaritmos a partir
da súa definición.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 2
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Polinomios e fraccións alxébricas
Descrición da unidade
Neste curso afóndase na álxebra aprendida no terceiro curso. Nesta unidade, os estudantes retoman os polinomios,
a súa nomenclatura e as súas operacións. O cociente de polinomios enriquécese coa regra de Ruffini, de grande
interese práctico.
O fundamental desta unidade é o estudo teórico e práctico da divisibilidade de polinomios:
- A regra de Ruffini permítenos comprobar con facilidade se un binomio de primeiro grao, x – a, é ou non divisor
dun polinomio e achéganos o cociente e, se é caso, o resto.
- A identificación de polinomios irreducibles e a súa similitude cos números primos.
- O cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de dous polinomios.
- E a aplicación da divisibilidade de polinomios á simplificación de fraccións alxébricas e á redución a común
denominador para sumalas.

Polo menos os mellores estudantes deberían reflexionar sobre o paralelismo entre a divisibilidade de polinomios e a
numérica.

-

-

Coñecementos mínimos
Dominio da nomenclatura básica da álxebra.
Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar a estas.
Operacións con polinomios. Cociente de polinomios.
Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o valor dun
polinomio cando x vale a.
Expresión formal dun cociente das formas seguintes:
D
r
D = d c + r y
=c+
d
d
Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades notables e a resolución
de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que non as hai.
Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre dous polinomios.
Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.
Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica.
Complementos importantes
Xustificación da validez da regra de Ruffini para dividir un polinomio entre x – a.
Enunciado e demostración do teorema do resto.
Aplicación destra da regra de Ruffini con calculadora. Se se consegue certa axilidade, pode conseguirse o
valor numérico dun polinomio de terceiro ou cuarto grao nuns segundos. Esta habilidade resultará útil en
Bacharelato para representar funcións.
Comprensión profunda do paralelismo entre a divisibilidade de polinomios e a numérica, así como entre as
fraccións alxébricas e as numéricas.
Operacións con fraccións alxébricas calquera.
Temporalización

Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas, resaltando na divisibilidade dos primeiros
e na súa descomposición en factores.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Polinomios
- Terminoloxía básica para o
estudo de polinomios.
Operacións con monomios e
polinomios

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Manexar con destreza a
expresión decimal dun
número e a notación
científica e facer
aproximacións, así como

1.1. Realiza sumas, restas e
multiplicacións de polinomios.
1.2. Divide polinomios e pode
utilizar a regra de Ruffini se é
oportuno.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

- Suma, resta e multiplicación.
- División de polinomios. División
enteira e división exacta.
- Técnica para a división de
polinomios.
- División dun polinomio por x ‒
a. Valor dun polinomio para x ‒
a. Teorema do resto.
- Utilización da regra de Ruffini
para dividir un polinomio por x
‒ a e para obter o valor dun
polinomio cando x vale a.
Factorización de polinomios
- Factorización de polinomios.
Raíces.

coñecer e controlar os
erros cometidos.

1.3. Resolve problemas utilizando o
teorema do resto.
1.4. Factoriza un polinomio con
varias raíces enteiras.

2. Dominar o manexo das
fraccións alxébricas e as
súas operacións.

2.1. Simplifica fraccións alxébricas.

3. Traducir enunciados á
linguaxe alxébrica.

3.1. Expresa alxebricamente un
enunciado que dea lugar a un
polinomio ou a unha fracción
alxébrica.

2.2. Opera con fraccións alxébricas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

- Aplicación reiterada da regra de
Ruffini para factorizar un
polinomio, localizando as
raíces enteiras entre os
divisores do termo
independente.
Divisibilidade de polinomios
- Divisibilidade de polinomios.
Polinomios irreducibles,
descomposición factorial,
máximo común divisor e
mínimo común múltiplo.
- Máximo común divisor e mínimo
común múltiplo de polinomios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

Fraccións alxébricas
- Fraccións alxébricas.
Simplificación. Fraccións
equivalentes.
- Obtención de fraccións
alxébricas equivalentes a
outras dadas con igual
denominador, por redución a
común denominador.
- Operacións (suma, resta,
multiplicación e división) de
fraccións alxébricas.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 3
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Ecuacións, inecuacións e sistemas
Descrición da unidade
En cursos anteriores, os estudantes aprenderon e practicaron tanto ecuacións de primeiro e de segundo grao como
sistemas lineais. Na súa maioría, deberon adquirir unha boa base, tanto nos aspectos conceptuais como
procedementais. Neste curso, non obstante, convén reforzar eses coñecementos, cos que a súa aplicación a
métodos máis complexos poderá realizarse de forma case imperceptible.
Nas páxinas iniciais revísase o concepto de ecuación, fundamentalmente mediante a resolución de ecuacións por
tenteo. Debemos resaltar o enorme interese que ten que os estudantes resolvan por tenteo (mentalmente ou coa
axuda da calculadora) ecuacións de diversos tipos: refórzase a idea de ecuación e de solución (pois no tenteo se
busca explicitamente un número que verifique a igualdade); desvincúlase a resolución de ecuacións da aplicación
de algoritmos pechados (pois en cada ecuación o tenteo se pode realizar de forma distinta); e, fundamentalmente,
confírelle ao estudante que a practica con frecuencia a convicción de que pode afrontar calquera ecuación, por
estraña que sexa, de maneira que acadará a súa solución de forma exacta ou aproximada.
O repaso da resolución de ecuacións de segundo grao abre o camiño a ecuacións doutros tipos: bicadradas, coa
incógnita no denominador, con radicais cuadráticos...
O mesmo cabe dicir dos sistemas: sabendo en que consiste un sistema de ecuacións e dominando a resolución de
ecuacións diversas, pódense afrontar ecuacións de tipos similares. O alumnado debe poñer atención á
multiplicidade de solucións que aparecen e á validez (ou non) de cada unha delas.
Complétase a unidade coa presentación e a resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións e sistemas de
inecuacións cunha incógnita.
Coñecementos mínimos
- Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión.
- Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais...
- Sistemas de ecuacións lineais. Resolución.
- Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos.
- Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita.
- Sistemas de inecuacións cunha incógnita.
- Aplicación a problemas con enunciados.
Complementos importantes
- Relación das raíces dunha ecuación de segundo grao ax2+bx+c = 0 cos coeficientes a, b e c.
- Elaboración dunha ecuación coas solucións desexadas.
- Obtención da fórmula para resolver unha ecuación de segundo grao.
Temporalización
Novembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Interpretar e resolver con destreza ecuacións de diversos tipos, sistemas de ecuacións lineais con dúas
incógnitas e inecuacións cunha incógnita. Aplicar estas destrezas á resolución de problemas.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ecuacións
- Ecuacións de segundo grao
completas e incompletas.
Resolución.
- Ecuacións bicadradas.
Resolución.
- Ecuacións co x no
denominador. Resolución.
- Ecuacións con radicais.
Resolución.
Sistemas de ecuacións
- Resolución de sistemas de
ecuacións mediante os
métodos de substitución,
igualación e redución.
- Sistemas de primeiro grao.
- Sistemas de segundo grao.
- Sistemas con radicais.
- Sistemas con variables no
denominador.
Inecuacións
- Inecuacións cunha incógnita.
- Resolución alxébrica e gráfica.
Interpretación das solucións
dunha inecuación.
Sistemas de inecuacións
- Resolución de sistemas de
inecuacións.
- Representación das solucións
de inecuacións por medio de
intervalos.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas por
procedementos alxébricos.

Criterios
de avaliación
1. Resolver con destreza
ecuacións de distintos
tipos e aplicalas á
resolución de problemas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Resolve ecuacións de
segundo grao e bicadradas.
1.2. Resolve ecuacións con
radicais e ecuacións coa
incógnita no denominador.
1.3. Recoñece a factorización
como recurso para resolver
ecuacións.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

1.4. Formula e resolve problemas
mediante ecuacións.
2. Resolver con destreza
sistemas de ecuacións e
aplicalos á resolución de
problemas.

2.1. Resolve sistemas de
ecuacións lineais.
2.2. Resolve sistemas de
ecuacións non lineais.
2.3. Formula e resolve problemas
mediante sistemas de
ecuacións.

3. Interpretar e resolver
inecuacións e sistemas de
inecuacións cunha
incógnita.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

3.1. Resolve e interpreta
graficamente inecuacións e
sistemas de inecuacións
lineais cunha incógnita.
3.2. Resolve e interpreta
inecuacións non lineais
cunha incógnita.
3.3. Formula e resolve problemas
mediante inecuacións ou
sistemas de inecuacións.

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.

- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 4
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións. Características

Descrición da unidade
Neste curso, os estudantes traen unha bagaxe bastante completa do concepto de función, as distintas formas en
que se nos presentan, os aspectos máis relevantes destas, os útiles para ser analizadas (crecemento, máximos e
mínimos, descontinuidades, etc.), así como algunhas destrezas para a interpretación de funcións dadas mediante as
súas gráficas. Polo tanto, esta primeira unidade do bloque de funcións debe ser considerada, case integramente,
como repaso.
Adoita ser necesario vixiar que o alumnado separe a idea de función da de «expresión analítica». Por iso se comeza
lembrando a unidade que as funcións poden vir dadas, ademais de pola súa expresión analítica (unha «fórmula»),
por un enunciado, unha gráfica ou unha táboa de valores.
A expresión analítica é a máis precisa. A gráfica é a máis clara. Por iso, neste curso comézase, e nos próximos
abundarase niso, a transformar en gráfica as funcións dadas mediante expresións analíticas.
É conveniente que os estudantes reforcen o concepto de función (apartado 1), así como algunhas das súas
características máis relevantes (epígrafes 3, 4, 5 e 6). Todo iso, dentro do posible, tratado sobre funcións extraídas
do mundo real.
Préstase unha especial atención á taxa de variación media como medida do crecemento dunha función nun
intervalo. E relaciónase explicitamente coa velocidade media nunha función tempo → distancia percorrida.

-

Coñecementos mínimos
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.
Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica
sinxela.
Recoñecemento da continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e periodicidade dunha función.
Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

Complementos importantes
- Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no problema.
- Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica.
Temporalización
Novembro

2.

Decembro

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas
de expresar as funcións.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Concepto de función
- Distintas formas de presentar
unha función: representación
gráfica, táboa de valores e
expresión analítica ou
fórmula.
- Relación de expresións
gráficas e analíticas de
funcións.
Dominio de definición
- Dominio de definición dunha
función. Restricións ao
dominio dunha función.
- Cálculo do dominio de
definición de diversas
funcións.
Descontinuidade e
continuidade
- Descontinuidade e
continuidade dunha función.
Razóns polas que unha
función pode ser
descontinua.
- Construción de
descontinuidades.
Crecemento

1. Dominar o concepto de
función, coñecer as
características máis
relevantes e as distintas
formas de expresar as
funcións.

1.1. Dada unha función representada
pola súa gráfica, estuda as
súas características máis
relevantes (dominio de
definición, percorrido,
crecemento e decrecemento,
máximos e mínimos,
continuidade...).
1.2. Representa unha función da que
se dan algunhas características
especialmente relevantes.
1.3. Asocia un enunciado cunha
gráfica.
1.4. Representa unha función dada
pola súa expresión analítica
obtendo, previamente, unha
táboa de valores.
1.5. Acha a T.V.M. nun intervalo
dunha función dada
graficamente, ou ben dada
mediante a súa expresión
analítica.
1.6. Responde preguntas concretas
relacionadas con continuidade,
tendencia, periodicidade,
crecemento... dunha función.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

- Crecemento, decrecemento,
máximos e mínimos.
- Recoñecemento de máximos
e mínimos.
Taxa de variación media
- Taxa de variación media
dunha función nun intervalo.
- Obtención sobre a
representación gráfica e a
partir da expresión analítica.
- Significado da T.V.M. nunha
función espazo-tempo.
Tendencias e periodicidade
- Recoñecemento de
tendencias e periodicidades.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 5
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións elementais
Descrición da unidade
O curso vindeiro, en Bacharelato, o alumnado deberá comezar a representar funcións «facendo preguntas á súa
expresión analítica» (cales son os seus puntos singulares, cales son as súas ramas infinitas...?). Para iso necesitará
unha forte base de análise, fundamentalmente límites e derivadas. Antes dese momento debe familiarizarse cunha
serie de funcións tipo (lineais, cuadráticas, radicais, de proporcionalidade inversa, exponenciais, logarítmicas...) moi
frecuentes, non só na actividade matemática, senón tamén noutras ciencias naturais e sociais.
As funcións lineais foron abundantemente tratadas nos dous cursos anteriores. Non obstante, a súa enorme
importancia teórica e práctica, así como a facilidade con que se esquecen dalgúns aspectos do seu tratamento,
aconséllannos volver insistir nelas, prestando unha atención especial ás funcións dadas mediante tramos de rectas.
Dedícase unha atención moi especial á representación de funcións cuadráticas, de modo que as peculiaridades do
seu tratamento gráfico se relacionen cos valores dos coeficientes da súa ecuación.
As funcións exponenciais estúdanse tanto para unha base maior que 1 (función crecente) como menor que 1
(función decrecente).
As funcións logarítmicas estúdanse como recíprocas das exponenciais, e préstase especial atención aos logaritmos,
que se obteñen a partir da súa definición.

-

Coñecementos mínimos
Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta.
Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.
Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas.
A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice.
Representación dunha función cuadrática calquera.
Intersección de rectas e parábolas.
Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.
Representación de funcións da familia y= 1/x.
Representación de funcións da familia y= x
Representación de funcións exponenciais e logarítmicas.
Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas.

Complementos importantes
- Representación de funcións das familias anteriores, pero máis complexas.
Temporalización
Xaneiro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas
(lineais, cuadráticas...).
2. Interpretar e representar funcións definidas a anacos.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE

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

Contidos
Función lineal
- Función lineal. Pendente
dunha recta.

Criterios
de avaliación
1. Manexar con destreza as
funcións lineais.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Representa unha función lineal a
partir da súa expresión
analítica.

- Tipos de funcións lineais.
Función de
proporcionalidade e función
constante.

1.2. Obtén a expresión analítica
dunha función lineal coñecendo
a súa gráfica ou algunha das
súas características.

- Obtención de información a
partir de dúas ou máis
funcións lineais referidas a
fenómenos relacionados
entre si.

1.3. Representa funcións definidas «a
anacos».

- Expresión da ecuación dunha
recta coñecidos un punto e a
pendente.
Funcións definidas a anacos

2. Coñecer e manexar con
soltura as funcións
cuadráticas.

2.3. Escribe a ecuación dunha
parábola coñecendo a súa
representación gráfica en casos
sinxelos.

3. Coñecer outros tipos de
funcións, asociando a
gráfica coa expresión
analítica.

3.1. Asocia curvas a expresións
analíticas (proporcionalidade
inversa, radicais, exponenciais
e logaritmos).
3.2. Manexa con soltura as funcións
de proporcionalidade inversa e
as radicais.

- Interpretación dos puntos de
corte entre unha función
lineal e unha cuadrática.

3.3. Manexa con soltura as funcións
exponenciais e as logarítmicas.

Funcións radicais
Funcións de
proporcionalidade inversa

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

3.4. Resolve problemas de enunciado
relacionados con distintos tipos
de funcións.

- A hipérbole.
Funcións logarítmicas

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

2.4. Estuda conxuntamente as
funcións lineais e as
cuadráticas (funcións definidas
«a anacos», intersección de
rectas e parábolas).

Funcións cuadráticas

Funcións exponenciais

2.1. Representa unha parábola a
partir da ecuación cuadrática
correspondente.
2.2. Asocia curvas de funcións
cuadráticas ás súas expresións
analíticas.

- Obtención da ecuación
correspondente a unha
gráfica formada por anacos
de rectas.

- Estudo conxunto de rectas e
parábolas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

1.4. Obtén a expresión analítica
dunha función definida «a
anacos» dada graficamente.

- Funcións definidas mediante
«anacos» de rectas.
Representación.

- Representación de funcións
cuadráticas. Obtención da
abscisa do vértice e dalgúns
puntos próximos ao vértice.
Métodos sinxelos para
representar parábolas.

CC

4. Interpretar e representar
funcións definidas «a
anacos».

4.1. Representa unha función dada
«a anacos» con expresións
lineais ou cuadráticas.

CMCT,
CD,
CAA

- Obtención de funcións
logarítmicas a partir de
funcións exponenciais.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 6

1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Semellanza. Aplicacións
Descrición da unidade
Nesta unidade repásanse algúns dos contidos que se viron no segundo curso desta etapa de ESO e afóndase
neles.
A semellanza volve presentarse nas súas tres vertentes:
- Sabemos que dúas figuras son semellantes e queremos obter consecuencias diso. A versión máis habitual,
máis cotiá, é a de tomar e contemplar unha foto ou, simplemente, mirar a televisión. A visión dunha figura
semellante á realidade somérxenos nela de xeito automático. Outra forma máis elaborada de utilizar unha
relación de semellanza, que sabemos que se dá, é valerse dun plano, dun mapa ou dunha maqueta, non só
para coñecer a forma do modelo real, senón para calcular distancias e superficies reais a partir da súa imaxe
a escala.
- Queremos construír unha figura semellante a outra. Á parte das fotografías e das fotocopias, existen métodos
máis matemáticos que están baseados na homotecia.
- Probar que dúas figuras son semellantes. Dúas figuras son semellantes se todos os seus segmentos son
proporcionais. En tal caso, todos os seus ángulos son iguais. Os estudantes non deben confundir todos os
segmentos con todos os lados referidos a un polígono: aos polígonos esixímoslles proporcionalidade de lados
e igualdade de ángulos, pero sería suficiente se os seus lados e as súas diagonais fosen proporcionais. Non
obstante, probar que todos os segmentos son proporcionais é imposible (son infinitos). Por iso se recorre á
triangulación e, en definitiva, desembócase en probar a semellanza de triángulos.
Na unidade, polo tanto, dedícase a maior atención á semellanza de triángulos:
- Criterios de semellanza de triángulos.
- Teoremas do cateto e da altura.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita semellanza.
Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras.
Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa escala.
Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio.
Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes.
Aplicación dos teoremas do cateto e da altura.

-

Complementos importantes
Proba dos criterios de semellanza de triángulos.
Demostración do teorema do cateto.
Demostración do teorema da altura.
Coñecemento de rectángulos con proporcións interesantes.

Temporalización
Febreiro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Figuras semellantes
- Similitude de formas. Razón de
semellanza.
- A semellanza en ampliacións e
reducións. Escalas. Cálculo de
distancias en planos e mapas.
- Propiedades das figuras
semellantes: igualdade de
ángulos e proporcionalidade de
segmentos.
Rectángulos de proporcións
interesantes
- Follas de papel A4 ( 2 ).
- Rectángulos áureos (Φ).
Semellanza de triángulos
- Relación de semellanza.
Relacións de proporcionalidade
nos triángulos. Teorema de
Tales.
- Triángulos en posición de
Tales.
- Criterios de semellanza de
triángulos.
Semellanza de triángulos
rectángulos
- Criterios de semellanza.
Aplicacións da semellanza
- Teoremas do cateto e da altura.
- Problemas de cálculo de
alturas, distancias, etc.
- Medición de alturas de edificios
utilizando a súa sombra.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer os conceptos
básicos da semellanza e
aplicalos á resolución de
problemas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Manexa os planos, os mapas
e as maquetas (incluída a
relación entre áreas e
volumes de figuras
semellantes).
1.2. Aplica as propiedades da
semellanza á resolución de
problemas nos que
interveñan corpos
xeométricos.
1.3. Aplica os teoremas do cateto
e da altura á resolución de
problemas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

- Relación entre as áreas e os
volumes de dúas figuras
semellantes.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 7
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Trigonometría
Descrición da unidade
A tanxente dun ángulo é a relación entre o cateto oposto e o cateto adxacente dun triángulo rectángulo e todos os
triángulos semellantes a el. Isto é o que se quere poñer de manifesto coa situación de partida: coñécese a lonxitude
dun pau e a da súa sombra; a relación entre eles é a mesma que a da altura de calquera das moitas árbores que hai
nese campo horizontal e a súa sombra.
Neste exemplo de partida, que se propón na segunda páxina da unidade, resólvense triángulos a partir da
semellanza, xa que convén que o inicio na trigonometría se realice a partir dela.
Unha vez coñecidas as definicións das razóns trigonométricas, é desexable que os estudantes calculen algunhas
delas mediante o método gráfico para afianzar o concepto. Tamén é moi útil o uso do cuadrante goniométrico para
visualizar as razóns trigonométricas de ángulos agudos.
Dado que as razóns trigonométricas fundamentais teñen grande importancia teórica e práctica, convén que os
estudantes recorran á calculadora, tanto para achar as razóns trigonométricas dun ángulo como para achar un
ángulo do que se coñece unha das súas razóns. Deste modo pódense achar, a partir dunha delas, as demais.
Non debemos deixar no esquecemento o interese, tanto teórico como práctico, que ten obter e aprender as razóns
trigonométricas de ángulos de amplitudes 30°, 45° e 60°.
A resolución de triángulos rectángulos é a culminación desta unidade. Cunha boa formulación, permiten resolver
(estratexia da altura) calquera tipo de triángulo.
Incluímos as razóns trigonométricas de ángulos calquera para, con elas, facilitar a construción das funcións
trigonométricas. Outro tanto dicimos da medida dun ángulo en radiáns, que só ten interese para a definición das
funcións circulares. Aquí definimos concisamente estas funcións, deixando o seu desenvolvemento profundo para
Bacharelato.
Coñecementos mínimos
- Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os segmentos sobre un
triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico.
- Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas.
- Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°.
- Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e viceversa.
- Resolución de triángulos rectángulos.

-

Complementos importantes
Aplicación da estratexia da altura para resolver triángulos oblicuángulos.
Razóns trigonométricas de ángulos calquera.
Relación entre as razóns trigonométricas de ángulos complementarios.
Resolución de ecuacións trigonométricas sinxelas.

- O radián e as funcións trigonométricas.
Temporalización
Febreiro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.
Coñecer as razóns trigonométricas, manexalas con soltura e utilizalas para a resolución de
triángulos.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Razóns trigonométricas
- Razóns trigonométricas dun
ángulo agudo: seno, coseno e
tanxente.
- Cálculo gráfico das razóns
trigonométricas dun ángulo
agudo nun triángulo rectángulo.
- Razóns trigonométricas de
ángulos calquera. Circunferencia
goniométrica.
Relacións
- Relación entre as razóns
trigonométricas do mesmo
ángulo (relacións fundamentais).
- Razóns trigonométricas dos
ángulos máis frecuentes (30°,
45° e 60°).
- Aplicación das relacións
fundamentais para calcular, a
partir dunha das razóns
trigonométricas dun ángulo, as
dúas restantes.
Calculadora
- Obtención das razóns
trigonométricas dun ángulo por

Criterios
de avaliación
1. Manexar con soltura as
razóns trigonométricas e
as relacións entre elas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Obtén as razóns
trigonométricas dun
ángulo agudo dun
triángulo rectángulo,
coñecendo os lados deste.
1.2. Coñece as razóns
trigonométricas (seno,
coseno e tanxente) dos
ángulos máis significativos
(0°, 30, 45, 60, 90).

1.3. Obtén unha razón
trigonométrica dun ángulo
agudo a partir doutra,
aplicando as relacións
fundamentais.
1.4. Obtén unha razón
trigonométrica dun ángulo
calquera coñecendo outra
e un dato adicional.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

medio de algoritmos ou usando
unha calculadora científica.
- Uso das teclas trigonométricas da
calculadora científica para o
cálculo das razóns
trigonométricas dun ángulo
calquera, para coñecer o ángulo
a partir dunha das razóns
trigonométricas ou para obter
unha razón trigonométrica
coñecendo xa outra.
Resolución de triángulos
rectángulos

1.5. Obtén as razóns
trigonométricas dun
ángulo calquera
debuxándoo na
circunferencia
goniométrica e
relacionándoo con algún
do primeiro cuadrante.
2. Resolver triángulos.

2.1. Resolve triángulos
rectángulos.

- Distintos casos de resolución de
triángulos rectángulos.
- Cálculo de distancias e ángulos.
Estratexia da altura
- Estratexia da altura para a
resolución de triángulos non
rectángulos.

2.2. Resolve triángulos
oblicuángulos mediante a
estratexia da altura.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

Funcións trigonométricas
- O radián. Definición e
equivalencia en graos
sesaxesimais.
- Construción das funcións
trigonométricas.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias basicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 8
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Xeometría analítica
Descrición da unidade
Na unidade 5 deste libro realízase un repaso completo das funcións lineais, cuxo estudo se comezou no segundo
curso de ESO e se completou no terceiro. Polo tanto, pódese dar por certo que estes alumnos e alumnas dominan
razoablemente as ecuacións das rectas en todas as súas formas.
Nesta unidade deberán volver tratar con tales ecuacións, agora desde un punto de vista xeométrico: posicións
relativas de dúas rectas, paralelismo, perpendicularidade (esta é a razón pola que, neste libro, os bloques de
contidos Xeometría e Funcións cambiaron a súa orde tradicional: cremos que conviña completar o estudo das
funcións lineais antes de utilizalas xeometricamente).
Aínda que neste nivel non son necesarios, a xeometría analítica pode valerse dos vectores. Por iso, comezamos a
unidade definindo e aprendendo a manexar os vectores. Servíronnos de axuda para construír os seguintes
conceptos e relacións:

- A obtención do punto medio dun segmento, do simétrico dun punto respecto doutro, a comprobación de se tres
puntos están aliñados ou o cálculo da distancia entre dous puntos son aplicacións inmediatas da igualdade ou
da semellanza de triángulos, ou ben do teorema de Pitágoras.
- O estudo das posicións relativas de dúas rectas (paralelismo, perpendicularidade, punto de corte) é unha
aplicación inmediata do coñecemento que xa se ten das súas ecuacións.
- Obtense a ecuación dunha circunferencia como aplicación da distancia entre dous puntos. Non obstante, só se
pretende que os estudantes expresen unha circunferencia de centro (a, b) e raio r así:
(x ‒ a)2+ (y ‒ b)2=r2.
e que a recoñezan como tal cando a atopen deste xeito.
-

Coñecementos mínimos
Vectores. Operacións.
Punto medio dun segmento.
Simétrico dun punto respecto doutro.
Comprobación de que tres puntos están aliñados.
Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións.
Obtención do punto de intersección de dúas rectas.
Rectas paralelas aos eixes coordenados.
Distancia entre dous puntos.

Complementos importantes
- Obtención razoada do punto medio dun segmento ou dos puntos mediante os que un segmento queda partido
en tres (ou máis) anacos iguais.
- Obtención do valor que debe tomar un parámetro para que dúas rectas sexan perpendiculares, ou paralelas,
ou para que a distancia entre dous puntos sexa a establecida.
- Ecuación da circunferencia.
Temporalización
Marzo
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Introducirse na xeometría analítica coa axuda dos vectores. Resolver problemas de incidencia, paralelismo,
perpendicularidade e obter distancias.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Vectores no plano
- Operacións.
- Vectores que representan
puntos.
Relacións analíticas entre
puntos aliñados

Criterios
de avaliación
1. Utilizar os vectores para
resolver problemas de
xeometría analítica.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Acha o punto medio dun
segmento.
1.2. Acha o simétrico dun punto
respecto doutro.
1.3. Acha a distancia entre dous
puntos.

CC

CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

1.4. Relaciona unha circunferencia
(centro e raio) coa súa
ecuación.

- Punto medio dun segmento.
- Simétrico dun punto respecto
a outro.
- Aliñación de puntos.
Ecuacións de rectas
- Ecuacións de rectas baixo un
punto de vista xeométrico.
- Forma xeral da ecuación
dunha recta.

2. Manexar con soltura as
distintas formas da
ecuación dunha recta e
resolver con elas
problemas de
intersección, paralelismo
e perpendicularidade.

2.1. Obtén a intersección de dúas
rectas definidas nalgunhas das
súas múltiples formas.
2.2. Resolve problemas de
paralelismo e
perpendicularidade.

- Resolución de problemas de
incidencia (pertence un
punto a unha recta?),
intersección (punto de corte
de dúas rectas), paralelismo
e perpendicularidade.
Distancia entre dous puntos
- Cálculo da distancia entre
dous puntos.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

Ecuación dunha
circunferencia
- Obtención da ecuación
dunha circunferencia a partir
do seu centro e o seu raio.
- Identificación do centro e do
raio dunha circunferencia
dada pola súa ecuación:
(x ‒ a)2+ (y ‒ b)2=r2

4.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.
5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
- Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
- Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.
6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 9
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Estatística
Descrición da unidade
Con esta unidade comezamos un novo bloque: estatística e probabilidade. Non é a primeira vez que estes
estudantes se atopan coa estatística; xa en terceiro de ESO (e en cursos anteriores) se familiarizaron cos conceptos
básicos, como a idea de poboación e mostra, as variables estatísticas, o proceso que se segue en estatística, a
confección dunha táboa de frecuencias e algúns parámetros estatísticos (media, mediana, moda, percorrido,
desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación, e algunhas medidas de posición).
Nesta unidade repásanse os conceptos anteriores, lémbranse as nocións xerais (idea de poboación, mostra,
variables estatísticas...) e introdúcense as dúas ramas da estatística: estatística descritiva e estatística inferencial.
Continúa a unidade cun repaso das táboas de frecuencias e dalgúns parámetros estatísticos (media, varianza,
desviación típica e coeficiente de variación).

Hai un afondamento no tratamento estatístico de datos agrupados en intervalos. É importante que comprendan a
necesidade de agrupar os datos en intervalos cando a variable é continua, ou cando o número de valores que toma
a variable é moi grande. Nestes casos, deberán ser capaces de decidir que intervalos convén tomar para distribuír
os datos que se teñan.
Estúdanse as medidas de posición (mediana, cuartís e centís ou percentís) e a súa contribución á representación
gráfica mediante o diagrama de caixa.
Finalmente, dedícase un apartado a reflexionar sobre as mostras, as precaucións que hai que tomar no proceso de
mostraxe e o tipo de conclusións que se poden obter dunha mostra.
É importante que os estudantes aprendan a calcular os parámetros estatísticos, pero, sobre todo, deben saber
interpretalos.
Para a obtención dos parámetros, aínda que convén que saiban facelo construíndo as táboas, tamén deben ser
capaces de utilizar a calculadora en modo SD.

-

Coñecementos mínimos
Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial).
Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.
Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos.

-

Complementos importantes
Papel das mostras en estatística.
Medidas de posición para datos agrupados en intervalos utilizando o polígono de porcentaxes acumuladas.
Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico.
Conclusións que se obteñen a partir dunha mostra.
Temporalización

Abril

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

Revisar os métodos da estatística e completalos co cálculo de parámetros de posición en
distribucións con datos agrupados.

2. Coñecer o papel da mostraxe, cales son os seus pasos e que tipo de conclusións se conseguen.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Estatística. Nocións xerais
- Individuo, poboación, mostra,
caracteres, variables

Criterios
de avaliación
1. Resumir nunha táboa de
frecuencias unha serie de
datos estatísticos e facer

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Constrúe unha táboa de
frecuencias de datos illados e
represéntaos mediante un
diagrama de barras.

CC
CCL,
CMCT,
CD,

(cualitativas, cuantitativas,
discretas, continuas).

un gráfico adecuado para
a súa visualización.

- Estatística descritiva e
estatística inferencial.
Gráficos estatísticos
- Identificación e elaboración
de gráficos estatísticos.
Táboas de frecuencias
- Elaboración de táboas de
frecuencias.
- Con datos illados.
- Con datos agrupados
sabendo elixir os
intervalos.
Parámetros estatísticos
- Media, desviación típica e
coeficiente de variación.
- Cálculo de x e ,
coeficiente de variación
para unha distribución
dada por unha táboa (no
caso de datos agrupados,
a partir das marcas de
clase), con e sen a axuda
da calculadora con
tratamento SD.
- Medidas de posición:
mediana, cuartís e centís.
- Obtención das medidas de
posición en táboas con
datos illados.

2. Coñecer os parámetros
estatísticos x e ,
calculalos a partir dunha
táboa de frecuencias e
interpretar o seu
significado.

- Mostra: aleatoriedade,
tamaño.

2.1. Obtén os valores de x e , a
partir dunha táboa de
frecuencias (de datos illados ou
agrupados) e utilízaos para
analizar características da
distribución.
2.2. Coñece o coeficiente de
variación e válese del para
comparar as dispersións de
dúas distribucións.

3. Coñecer e utilizar as
medidas de posición.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

3.1. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos illados,
constrúe a táboa de frecuencias
acumuladas e, con ela, obtén
medidas de posición (mediana,
cuartís, centís).
3.2. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos agrupados
en intervalos, constrúe o
polígono de porcentaxes
acumuladas e, con el, obtén
medidas de posición (mediana,
cuartís, centís).

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

3.3. Constrúe o diagrama de caixa e
bigotes correspondente a unha
distribución estatística.
3.4. Interpreta un diagrama de caixa
e bigotes dentro dun contexto.

Diagramas de caixa

Nocións de estatística
inferencial

CAA

1.3. Dado un conxunto de datos,
recoñece a necesidade de
agrupalos en intervalos e, en
consecuencia, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.

- Obtención das medidas de
posición dunha
distribución dada
mediante unha táboa con
datos agrupados en
intervalos, utilizando o
polígono de frecuencias
acumuladas.
- Representación gráfica
dunha distribución a partir
das súas medidas de
posición: diagrama de caixa
e bigotes.

1.2. Dado un conxunto de datos e a
suxestión de que os agrupe en
intervalos, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.

4. Coñecer o papel da
mostraxe e distinguir
algúns dos seus pasos.

4.1. Recoñece procesos de mostraxe
correctos e identifica erros
noutros onde os haxa.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

- Tipos de conclusións que se
obteñen a partir dunha
mostra.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 10
1.Presentación da unidade

2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Distribucións bidimensionais
Descrición da unidade
Na estatística unidimensional, os datos (valores dunha variable) aparecen, despois de ser tratados
convenientemente, en táboas de valores. A partir delas fanse representacións gráficas (barras, histogramas,
sectores...) coas cales se visualiza a distribución, ou obtéñense parámetros que resumen de xeito conciso
características importantes da distribución.
Analogamente, na estatística bidimensional, os datos (pares de valores correspondentes a dúas variables que se
relacionan) danse en táboas, a partir das cales se constrúe a representación gráfica (nubes de puntos) coa que se
visualiza o grao de relación entre as variables. E, tamén a partir da táboa, obtéñense os parámetros (correlación,
regresión) cos que se resumen as principais características da distribución.
Neste curso, o alumnado debe iniciarse nas distribucións bidimensionais. Por iso só manexará táboas con poucos
valores e afarase a interpretalas de xeito visual a partir de nubes de puntos. Deste modo aprenderá os significados
de correlación (positiva, negativa, máis ou menos forte) e recta de regresión. E, se o docente o cre oportuno,
aprenderá a valorar de forma aproximada unha correlación, a partir da nube de puntos, e valerase dunha
calculadora con modo LR para calcular os parámetros.
Enfrontamos o estudante con dous tipos de situacións:
1. Distribucións moi concretas dadas mediante táboas de valores (case sempre cun contexto) que poden ser
representadas graficamente (e, polo tanto, analizadas visualmente), e cuxos parámetros poden ser
calculados, se se desexa.
2. Distribucións descritas, cuxa análise apela ás concepcións ou os recordos dos estudantes. Por exemplo:
estatura e número de calzado nun colectivo de nenos de 6 a 10 anos. Neste caso non hai poboación
concreta e, polo tanto, nin se pode representar nin hai datos sobre os que calcular. Simplemente se
pretende que os estudantes pensen que cabe esperar e, se cadra, discutan sobre iso.
A experiencia dinos que esta forma de tratar as distribucións bidimensionais dá lugar a unha aprendizaxe
pracenteira, no que os estudantes comparten as súas concepcións con afección e entusiasmo, e que deixa ideas
claras (aínda que sinxelas).

-

Coñecementos mínimos
Distinción entre relación estatística e relación funcional.
Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.
Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de puntos.
Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen
dúas variables.

Complementos importantes
- Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da correspondente nube de
puntos.
- Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionais e obter o valor da correlación e os
parámetros da recta de regresión.
- Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas que estas se realizan.

Temporalización
Abril

2.

Maio

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación
de forma aproximada.

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Relación funcional e relación
estatística
Dúas variables relacionadas
estatisticamente
- Nube de puntos
- Correlación.
- Recta de regresión.
O valor da correlación
A recta de regresión para
facer previsións
- Condicións para poder facer
estimacións.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as distribucións
bidimensionais, identificar
as súas variables,
representalas e valorar a
correlación de forma
aproximada.

1.1. Identifica unha distribución
bidimensional nunha situación
dada mediante enunciado,
sinala as variables e estima o
signo e, a grandes trazos, o
valor da correlación.
1.2. Dada unha táboa de valores,
representa a nube de puntos
correspondente, traza de forma
aproximada a recta de
regresión e estima o valor da
correlación.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

- Fiabilidade.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5. RECURSOS
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 11
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Combinatoria
Descrición da unidade
Nesta unidade estúdase a combinatoria, que se ocupa de contar agrupacións realizadas con diferentes criterios.
Este tipo de problemas de conteo, pola súa propia natureza, interesaron aos seres humanos desde os tempos máis
remotos.
Con esta unidade perséguese que os estudantes se vallan de certas técnicas ou métodos eficaces para formar e
contar agrupacións en situacións diversas, e coñezan os modelos clásicos de agrupamento (variacións,
permutacións e combinacións) e os manexen e apliquen con soltura na resolución de problemas.

Para conseguir este obxectivo, iníciase a unidade presentando dúas estratexias de pensamento útiles e eficaces
para formar agrupacións, describir posibilidades nun problema de reconto e, sobre todo, para razoar cantas hai: a
estratexia do produto e o diagrama en árbore. Chamámoslles estratexias de pensamento porque son técnicas ou
métodos que axudan a pensar con eficacia sobre un gran número de problemas deste tipo.
Cremos que non hai un método mellor que outro e deben ser os propios alumnos e alumnas, ante un problema
concreto, os que elixan a forma de pensamento que mellor lles axude a resolvelo.
Agora ben, no desenvolvemento da unidade formulamos que é moi conveniente que os estudantes se enfronten
cunha boa colección de problemas utilizando exclusivamente as estratexias de pensamento e o sentido común,
antes de mostrarlles os distintos modelos clásicos de agrupacións.
A información contida nas marxes, xunto a cada modelo (variacións con repetición, variacións ordinarias,
permutacións e combinacións), debe ser o resumo ao que os alumnos e as alumnas chegarán despois de
reflexionar sobre o que teñen en común os problemas similares e razoar sobre a fórmula que permite calcular o seu
número.
A maior dificultade preséntasenos cando queremos contar aqueles casos nos que non inflúe a orde. É necesario
xustificar en casos concretos e paso a paso o porqué da técnica utilizada: contar como se influíse a orde e dividir
polo número de veces que se contou cada agrupación.
Desta forma chegarán a comprender a razón de contar as combinacións Cm, n como o cociente entre as variacións
Vm, n e as permutacións Pn.
Coñecementos mínimos
Estratexia do produto.
Diagrama en árbore.
Variacións con repetición.
Variacións ordinarias.
Permutacións.
Combinacións.
Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos mediante diagrama en árbore
ou outro método.
Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos.

-

Complementos importantes
- Xustificación das fórmulas que permiten calcular o número de agrupacións nos modelos clásicos (variacións
con repetición, variacións ordinarias, permutacións e combinacións).
- Resolución de problemas nos que sexa necesario sumar ou multiplicar varios modelos combinatorios.
- Números combinatorios. Propiedades.
Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1.

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

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

1. Coñecer os agrupamentos
A combinatoria
combinatorios clásicos
- Situacións de combinatoria.
(variacións, permutacións,
- Estratexias para enfocar e
combinacións) e as
resolver problemas de
fórmulas para calcular o
combinatoria.
seu número, e aplicalos á
- Xeneralización para obter o
resolución de problemas
número total de posibilidades
combinatorios.
nas situacións de
combinatoria.
O diagrama en árbore
- Diagramas en árbore para
calcular as posibilidades
combinatorias de diferentes
situacións problemáticas.
Variacións con e sen
repetición
- Variacións con repetición.
Identificación e fórmula.
- Variacións ordinarias.
Identificación e fórmula.
Permutacións
- Permutacións ordinarias
como variacións de n
elementos tomados de n en
n.
Combinacións
- Identificación de situacións
problemáticas que poden
resolverse por medio de
combinacións. Fórmula.
- Números combinatorios.
Propiedades.

2. Utilizar estratexias de
reconto non
necesariamente
relacionadas cos
agrupamentos clásicos.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Resolve problemas de variacións
(con ou sen repetición).
1.2. Resolve problemas de
permutacións.
1.3. Resolve problemas de
combinacións.
1.4. Resolve problemas de
combinatoria nos que, ademais
de aplicar unha fórmula, debe
realizar algún razoamento
adicional.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

2.1. Resolve problemas nos que
convén utilizar un diagrama en
árbore.
2.2. Resolve problemas nos que
convén utilizar a estratexia do
produto.
2.3. Resolve outros tipos de
problemas de combinatoria.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

Resolución de problemas
combinatorios
- Resolución de problemas
combinatorios por calquera
dos métodos descritos ou
outros propios do estudante.
4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 12
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Cálculo de probabilidade
Descrición da unidade
Con esta unidade amplíase o estudo sistemático do azar e a probabilidade que os estudantes viron en diferentes
cursos da ESO. O alumnado desta idade ten madureza dabondo para saber se unha experiencia é aleatoria ou non,
se é regular ou irregular e para valorar a probabilidade dun suceso elemental.
Se cadra, non obstante, persisten algúns erros preconceptuais, como crer que os resultados obtidos nun
experimento aleatorio inflúen no seguinte. É difícil asimilar que, aínda dispoñendo dun bo número de resultados
previos, non poidamos predicir o resultado da experiencia seguinte.
As definicións dos conceptos básicos: sucesos elementais, tipos de sucesos, relacións e operacións entre eles,
acompáñanse de exemplos resoltos e propostos que axudan a unha mellor comprensión destes. Estes conceptos
permítennos unha primeira aproximación á teoría de conxuntos e ás leis da lóxica, pero sen esquecer que o que se
pretende é que os alumnos e as alumnas os manexen con eficacia conceptual sen caer na formalización e a
nomenclatura excesivas.
Coas propiedades da probabilidade e a lei de Laplace para sucesos equiprobables complétase o estudo das
cuestións teóricas, a terminoloxía e as propiedades do azar.
O cálculo de probabilidades, obxecto fundamental da unidade, comeza cunha revisión e afondamento da lei de
Laplace. O reconto de casos convén facelo de xeito directo, por medio dalgunha técnica.
O tratamento que lles damos ás experiencias compostas consiste en descompoñelas en experiencias simples sobre
as que consideramos se un resultado inflúe ou non no seguinte.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares.
Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros
que non o son.
Aplicación eficaz da lei de Laplace.
Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore.

-

Complementos importantes
Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios.
Realización de operacións con sucesos.
Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas.

-

Temporalización
Xuño

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.

2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre
entrada.
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sucesos aleatorios
- Relacións e operacións con
sucesos.
Probabilidades
- Probabilidade dun suceso.
- Propiedades das
probabilidades.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer as características
básicas dos sucesos e
das regras para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica as propiedades dos
sucesos e das probabilidades.

2. Resolver problemas de
probabilidade composta,
utilizando o diagrama en
árbore cando conveña.

2.1. Calcula probabilidades en
experiencias independentes.

Experiencias aleatorias
- Experiencias regulares.
- Lei de Laplace.

- Composición de experiencias
dependentes. Cálculo de
probabilidades.
- Aplicación da combinatoria
ao cálculo de probabilidades.

CC
CCL,
CMCT,
CD

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

2.4. Resolve outros problemas de
probabilidade.

Experiencias compostas

- Composición de experiencias
independentes. Cálculo de
probabilidades.

2.2. Calcula probabilidades en
experiencias dependentes.
2.3. Interpreta táboas de continxencia
e utilízaas para calcular
probabilidades.

- Experiencias irregulares.

- Extraccións con e sen
reposición.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

3. Aplicar a combinatoria ao
cálculo de probabilidades.

3.1. Aplica a combinatoria para
resolver problemas de
probabilidades sinxelos.
3.2. Aplica a combinatoria para
resolver problemas de
probabilidade máis complexos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

Táboas de continxencia

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.

- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».
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MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

•

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
f
h

B1.1. Planificación e expresión B1.1. Expresar verbalmente, de MAPB1.1.1.
Expresa CCL
verbal do proceso de
xeito razoado o proceso
verbalmente,
de
xeito CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun
razoado, o proceso seguido
problema.
na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor
adecuados.

e
f
h

B1.2.

b
e
f
g
h

Estratexias
e B1.2. Utilizar procesos de MAPB1.2.1. Analiza e comprende
procedementos postos en
razoamento e estratexias de
o enunciado dos problemas
práctica: uso da linguaxe
resolución de problemas,
(datos, relacións entre os
apropiada
(gráfica,
realizando os cálculos
datos, e contexto do
numérica, alxébrica, etc.),
necesarios e comprobando
problema).
reformulación do problema,
as solucións obtidas.
MAPB1.2.2. Valora a información
resolución de subproblemas,
dun enunciado e relaciónaa
reconto exhaustivo, comezo
co número de solucións do
por casos particulares
problema.
sinxelos,
procura
de
regularidades e leis, etc.
MAPB1.2.3. Realiza estimacións
B1.3. Reflexión sobre os
e elabora conxecturas sobre
resultados: revisión das
os resultados dos problemas
operacións
utilizadas,
que
cumpra
resolver,
asignación de unidades aos
valorando a súa utilidade e a
resultados, comprobación e
súa eficacia.
interpretación das solucións
no contexto da situación,
MAPB1.2.4. Utiliza estratexias
procura doutras formas de
heurísticas e procesos de
resolución, etc.
razoamento na resolución
de problemas, reflexionando
sobre o proceso de
resolución de problemas.
B1.2.

•

CCL
CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT
CAA

Estratexias
e B1.3. Describir e analizar MAPB1.3.1. Identifica patróns, CMCCT
procedementos postos en
situacións de cambio, para
regularidades
e
leis
práctica: uso da linguaxe
atopar
patróns,
matemáticas en situacións
apropiada
(gráfica,
regularidades
e
leis
de cambio, en contextos
numérica, alxébrica, etc.),
matemáticas, en contextos
numéricos,
xeométricos,
reformulación do problema,
numéricos,
xeométricos,
funcionais, estatísticos e
resolución de subproblemas,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos.
reconto exhaustivo, comezo
probabilísticos, valorando a
por casos particulares
súa utilidade para facer MAPB1.3.2. Utiliza as leis CMCCT
matemáticas atopadas para
sinxelos,
procura
de
predicións.
realizar simulacións e
regularidades e leis, etc.
predicións
sobre
os
B1.4. Formulación de proxectos e
resultados
esperables,
e
investigacións matemáticas
valora a súa eficacia e a súa
escolares, en contextos
numéricos,
xeométricos,
idoneidade.
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, de xeito

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

individual e en equipo.
Elaboración e presentación
dos
informes
correspondentes.
b
e
f

B1.3.

Reflexión sobre os B1.4. Afondar en problemas MAPB1.4.1.
Afonda
nos CMCCT
resultados: revisión das
resoltos
formulando
problemas
logo
de
operacións
utilizadas,
pequenas variacións nos
resolvelos, revisando o
asignación de unidades aos
datos, outras preguntas,
proceso de resolución e os
resultados, comprobación e
outros contextos, etc.
pasos
e
as
ideas
interpretación das solucións
importantes, analizando a
no contexto da situación,
coherencia da solución ou
procura doutras formas de
procurando outras formas de
resolución, etc.
resolución.
MAPB1.4.2. Formúlanse novos CMCCT
problemas, a partir de un CAA
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.

f
h

B1.4. Formulación de proxectos e B1.5. Elaborar e presentar MAPB1.5.1. Expón e argumenta o CCL
investigacións matemáticas
informes sobre o proceso,
proceso seguido, ademais CMCCT
escolares, en contextos
resultados e conclusións
das conclusións obtidas,
numéricos,
xeométricos,
obtidas nos procesos de
utilizando
distintas
funcionais, estatísticos e
investigación.
linguaxes:
alxébrica,
gráfica,
probabilísticos, de xeito
xeométrica e estatísticoindividual e en equipo.
probabilística.
Elaboración e presentación
dos
informes
correspondentes.

a
b
c
d
e
f
g

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

CMCCT
CSC

CMCCT
CSIEE

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou CMCCT

•

•
O
bxectivos

•

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

constrúe
modelos
matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun
problema
ou
duns
problemas dentro do campo
das matemáticas.
MAPB1.6.4. Interpreta a solución CMCCT
matemática do problema no
contexto da realidade.
MAPB1.6.5. Realiza simulacións e CMCCT
predicións, en contexto real,
para valorar a adecuación e
as limitacións dos modelos,
e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de B1.7. Valorar a modelización MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o CMCCT
matematización
e
proceso, obtén conclusións CAA
matemática
como
un
modelización, en contextos
sobre el e os seus
recurso
para
resolver
da realidade e matemáticos,
resultados, valorando outras CSC
problemas da realidade
de xeito individual e en
opinións.
cotiá, avaliando a eficacia e
equipo.
as limitacións dos modelos
utilizados ou construídos.

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

B1.5. Práctica dos procesos de B1.8. Desenvolver e cultivar as MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes CMCCT
matematización
e
actitudes
persoais
axeitadas para o traballo en CSIEE
modelización, en contextos
inherentes ao quefacer
matemáticas
(esforzo, CSC
da realidade e matemáticos,
matemático.
perseveranza, flexibilidade e
de xeito individual e en
aceptación
da
crítica
equipo.
razoada).
MAPB1.8.2.
Formúlase
a CMCCT
resolución de retos e
problemas coa precisión,
esmero
e
interese
adecuados
ao
nivel
educativo e á dificultade da
situación.
MAPB1.8.3. Distingue entre CMCCT
problemas e exercicios, e
adopta a actitude axeitada
para cada caso.
MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes CMCCT
de curiosidade e indagación, CAA
xunto con hábitos de CCEC
formular
e
formularse
preguntas,
e
procurar

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

respostas axeitadas, tanto
no estudo dos conceptos
como na resolución de
problemas.
MAPB1.8.5.
Desenvolve CSIEE
habilidades sociais de CSC
cooperación e traballo en
equipo.
b
g

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

b
g

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

b
e
f
g

B1.7.

Utilización de medios B1.11. Empregar as ferramentas MAPB1.11.1.
Selecciona CMCCT
tecnolóxicos no proceso de
tecnolóxicas adecuadas, de
ferramentas
tecnolóxicas CD
aprendizaxe para:
xeito autónomo, realizando
axeitadas e utilízaas para a
Recollida
ordenada
e
a
cálculos
numéricos,
realización de cálculos
organización de datos.
alxébricos ou estatísticos,
numéricos, alxébricos ou
Elaboración e creación de
facendo
representacións
estatísticos
cando
a
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
gráficas,
recreando
dificultade destes impida ou
estatísticos.
situacións
matemáticas
non aconselle facelos
Facilitación da comprensión de
mediante simulacións ou
manualmente.
conceptos
e
propiedades
analizando
con
sentido
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo
crítico situacións diversas MAPB1.11.2. Utiliza medios CMCCT
numérico,
alxébrico
ou
tecnolóxicos para facer
que axuden á comprensión
estatístico.
representacións gráficas de
de conceptos matemáticos
Deseño de simulacións e
funcións con expresións
ou
á
resolución
de
elaboración de predicións sobre
alxébricas complexas e
problemas.
situacións
matemáticas
diversas.
extraer
información
Elaboración de informes e
cualitativa e cuantitativa
documentos sobre os procesos
sobre elas.
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
Consulta,
comunicación
e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

MAPB1.11.3.
Deseña CMCCT
representacións
gráficas
para explicar o proceso
seguido na solución de
problemas, mediante a

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe
utilización
de
tecnolóxicos.

Competencias
clave

medios

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e CMCCT
obxectos xeométricos con
ferramentas
tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.
MAPB1.11.5. Utiliza medios CMCCT
tecnolóxicos
para
o
tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar
conclusións.
a
b
e
f
g

B1.7.

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

MAPB1.12.3. Usa axeitadamente CD
os medios tecnolóxicos para CAA
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das
actividades,
analizando
puntos fortes e débiles do
seu proceso educativoe
establecendo pautas de
mellora.
MAPB1.12.4.
Emprega CD
ferramentas
tecnolóxicas CSC
para compartir ideas e
CSIEE
tarefas.

•

Bloque 2. Números e álxebra

•

•

•

•
O
bxectivos

b
f
e
g

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

B2.1.

Recoñecemento
de B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de
números que non poden
números e operacións,
números (naturais, enteiros,
expresarse en forma de
xunto
coas
súas
racionais e irracionais),
fracción.
Números
propiedades
e
indica o criterio seguido para
irracionais.
aproximacións,
para
a súa identificación, e
resolver
problemas
utilízaos para representar e
B2.2. Diferenciación de números
relacionados coa vida diaria
interpretar axeitadamente a
racionais e irracionais.
e outras materias do ámbito
información cuantitativa.
Expresión
decimal
e
educativo,
recollendo,
representación na recta real.
transformando
e MAPB2.1.2. Realiza os cálculos
B2.3. Xerarquía das operacións.
con eficacia, mediante
intercambiando información.
B2.4. Interpretación e utilización
cálculo mental, algoritmos
de lapis e papel, calculadora
dos números reais e as
ou ferramentas informáticas,
operacións en diferentes
e utiliza a notación máis
contextos,
elixindo
a
axeitada para as operacións
notación e precisión máis
de suma, resta, produto,
axeitadas en cada caso.
división e potenciación.
B2.5. Utilización da calculadora e
MAPB2.1.3. Realiza estimacións
ferramentas
informáticas
e xulga se os resultados
para realizar operacións con
obtidos son razoables.
calquera tipo de expresión
numérica.
Cálculos
MAPB2.1.4. Utiliza a notación
aproximados.
científica para representar e
B2.6. Intervalos. Significado e
operar (produtos e divisións)
diferentes
formas
de
con números moi grandes ou
expresión.
moi pequenos.
B2.7. Proporcionalidade directa e
inversa.
Aplicación
á
MAPB2.1.5. Compara, ordena,
resolución de problemas da
clasifica e representa os
vida cotiá.
tipos de números reais,
B2.8. Porcentaxes na economía.
Aumentos e diminucións
porcentuais. Porcentaxes
sucesivas. Interese simple e
composto.

Competencias
clave
CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

intervalos e semirrectas,
sobre a recta numérica.
MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á CMCCT
resolución de problemas
cotiáns e financieros, e
valora o emprego de medios
tecnolóxicos
cando
a
complexidade dos datos o
requira.
MAPB2.1.7. Resolve problemas CMCCT
da vida cotiá nos que
interveñen
magnitudes
directa e inversamente
proporcionais.

f

B2.9.

Polinomios: raíces e B2.2. Utilizar con destreza a MAPB2.2.1. Exprésase con CMCCT
factorización. Utilización de
linguaxe alxébrica, as súas
eficacia, facendo uso da
identidades notables.
operacións e as súas
linguaxe alxébrica.

•

•
O
bxectivos

•

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación
propiedades.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

MAPB2.2.2. Realiza operacións CMCCT
de suma, resta, produto e
división de polinomios, e
utiliza identidades notables.
MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun CMCCT
polinomio e factorízao,
mediante a aplicación da
regra de Ruffini.

f
g
h

B2.10. Resolución de ecuacións e B2.3. Representar e analizar MAPB2.3.1.
Formula CMCCT
sistemas de dúas ecuacións
situacións e estruturas
alxebricamente
unha
lineais con dúas incógnitas.
matemáticas,
utilizando
situación da vida real
ecuacións de distintos tipos
mediante ecuacións de
B2.11. Resolución de problemas
para resolver problemas.
primeiro e segundo grao e
cotiáns mediante ecuacións
sistemas de dúas ecuacións
e sistemas.
lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o
resultado obtido.

•

Bloque 3. Xeometría

e
f
g
h

B3.1. Figuras semellantes.
B3.1.
Calcular
magnitudes MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, CMCCT
efectuando medidas directas
fórmulas
e
técnicas
B3.2. Teoremas de Tales e
Pitágoras. Aplicación da
e indirectas a partir de
apropiados para medir
semellanza para a obtención
situacións
reais,
ángulos, lonxitudes, áreas e
indirecta de medidas.
empregando
os
volumes de corpos e de
B3.3. Razón entre lonxitudes,
instrumentos, as técnicas ou
figuras
xeométricas,
áreas e volumes de figuras e
as
fórmulas
máis
interpretando as escalas de
corpos semellantes.
adecuados, e aplicando a
medidas.
B3.4. Resolución de problemas
unidade
de
medida
máis
xeométricos no mundo
Emprega
as CMCCT
acorde
coa
situación MAPB3.1.2.
físico: medida e cálculo de
propiedades das figuras e
descrita.
lonxitudes, áreas e volumes
dos corpos (simetrías,
de diferentes corpos.
descomposición en figuras
máis coñecidas, etc.) e
aplica o teorema de Tales,
para estimar ou calcular
medidas indirectas.

•

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas CMCCT
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.

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

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

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

•

Bloque 4. Funcións

b
e
f
g
h

B4.1.

•

Interpretación
dun B4.1.
Identificar
relacións MAPB4.1.1. Identifica e explica CMCCT
fenómeno descrito mediante
cuantitativas
nunha
relacións entre magnitudes
un enunciado, unha táboa,
situación, determinar o tipo
que se poden describir
unha gráfica ou unha
de función que pode
mediante unha relación
expresión analítica.
representalas, e aproximar e
funcional, asociando as
interpretar
a
taxa
de
gráficas
coas
súas
B4.2. Estudo de modelos
variación media a partir
correspondentes expresións
funcionais:
lineal,
cuadrático,
dunha gráfica, de datos
alxébricas.
proporcionalidade inversa e
numéricos ou mediante o
exponencial. Descrición das
estudo dos coeficientes da MAPB4.1.2. Explica e representa CMCCT
súas características, usando
graficamente o modelo de
expresión alxébrica.
a linguaxe matemática
relación
entre
dúas
apropiada. Aplicación en
magnitudes para os casos
contextos reais.
de
relación
lineal,
B4.3. Taxa de variación media
cuadrática,
proporcional
como medida da variación
inversa e exponencial.
dunha función nun intervalo.
B4.4. Utilización de calculadoras
gráficas
e
software
específico
para
a
construción
e
a
interpretación de gráficas.

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

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

describe ou dunha táboa de
valores.
MAPB4.1.5. Analiza o crecemento CMCCT
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.
MAPB4.1.6. Interpreta situacións CMCCT
reais que responden a
funcións sinxelas: lineais,
cuadráticas,
de
proporcionalidade inversa e
exponenciais.
e
f
g
h

B4.1.

Interpretación
dun B4.2.
Analizar
información
fenómeno descrito mediante
proporcionada a partir de
un enunciado, unha táboa,
táboas e gráficas que
unha gráfica ou unha
representen
relacións
expresión analítica.
funcionais asociadas a
situacións reais, obtendo
B4.2. Estudo de modelos
información sobre o seu
funcionais:
lineal,
cuadrático,
comportamento, a súa
proporcionalidade inversa e
evolución e os posibles
exponencial. Descrición das
resultados finais.
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.

MAPB4.2.1.
Interpreta CMCCT
criticamente datos de táboas
e gráficos sobre diversas
situacións reais.
MAPB4.2.2. Representa datos CMCCT
mediante táboas e gráficos,
utilizando eixes e unidades
axeitadas.
MAPB4.2.3.
Describe
as CMCCT
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 CMCCT
valores e as súas gráficas
correspondentes en casos
sinxelos, e xustifica a
decisión.
MAPB4.2.5. Utiliza con destreza CMCCT
elementos
tecnolóxicos
específicos para debuxar
gráficas.

•

Bloque 5. Estatística e probabilidade

•

•

•
O
bxectivos

a
c
d
e
f
g
h
m

•

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

B5.1. Análise crítica de táboas e B5.1. Utilizar o vocabulario MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario
gráficas estatísticas nos
axeitado para a descrición
adecuado para describir
medios de comunicación e
de situacións relacionadas
situacións relacionadas co
fontes públicas oficiais (IGE,
co azar e a estatística,
azar e a estatística.
INE, etc.).
analizando e interpretando
informacións que aparecen
B5.2. Interpretación, análise e
nos
medios
de MAPB5.1.2. Formula e comproba
utilidade das medidas de
conxecturas
sobre
os
comunicación e fontes
centralización e dispersión.
resultados
de
experimentos
públicas oficiais (IGE, INE,
B5.3.
Comparación
de
etc.).
aleatorios e simulacións.
distribucións mediante o uso
conxunto de medidas de
MAPB5.1.3.
Emprega
o
posición e dispersión.
vocabulario axeitado para
interpretar e comentar
B5.4. Construción e interpretación
de diagramas de dispersión.
táboas de datos, gráficos
Introdución á correlación.
estatísticos e parámetros
B5.5. Azar e probabilidade.
estatísticos.
Frecuencia dun suceso
MAPB5.1.4. Interpreta un estudo
aleatorio.
estatístico a partir de
B5.6. Cálculo de probabilidades
situacións
concretas
mediante a Regra de
próximas.
Laplace.

Competencias
clave
CCL
CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

B5.7. Probabilidade simple e
composta.
Sucesos
dependentes
e
independentes. Diagrama
en árbore.
B5.8. Aplicacións informáticas que
faciliten o tratamento de
datos estatísticos.
b
e
g

B5.1. Análise crítica de táboas e B5.2. Elaborar e interpretar táboas MAPB5.2.1. Discrimina se os CMCCT
gráficas estatísticas nos
e gráficos estatísticos, así
datos recollidos nun estudo
medios de comunicación e
como
os
parámetros
estatístico corresponden a
fontes públicas oficiais (IGE,
estatísticos máis usuais, en
unha variable discreta ou
INE, etc.).
distribucións
continua.
B5.2. Interpretación, análise e
unidimensionais, utilizando
utilidade das medidas de
os medios máis axeitados MAPB5.2.2. Elabora táboas de CMCCT
centralización e dispersión.
frecuencias a partir dos
(lapis e papel, calculadora,
B5.3.
Comparación
de
datos dun estudo estatístico,
folla de cálculo), valorando
distribucións mediante o uso
con variables discretas e
cualitativamente
a
conxunto de medidas de
continuas.
representatividade
das
posición e dispersión.
mostras utilizadas.
MAPB5.2.3.
Calcula
os CMCCT
B5.4. Construción e interpretación
parámetros
estatísticos
de diagramas de dispersión.
(media
aritmética,
Introdución á correlación.
percorrido, desviación típica,
B5.8. Aplicacións informáticas que
cuartís, etc.), en variables
faciliten o tratamento de
discretas e continuas, coa
datos estatísticos.
axuda da calculadora ou
dunha folla de cálculo.

•

•

•
O
bxectivos

•

MatemáticasOrientadasásEnsinanzas
Aplicadas. 4º de ESO
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

MAPB5.2.4.
Representa CMCCT
graficamente
datos
estatísticos recollidos en
táboas de frecuencias,
mediante diagramas de
barras e histogramas.
b
f

B5.5.

Azar e
Frecuencia
aleatorio.

probabilidade. B5.3. Calcular probabilidades MAPB5.3.1.
Calcula
a CMCCT
dun suceso
simples e compostas para
probabilidade de sucesos
resolver problemas da vida
coa regra de Laplace e
cotiá,
utilizando
a
regra
de
utiliza,
especialmente,
B5.6. Cálculo de probabilidades
Laplace
en
combinación
con
diagramas
de
árbore ou
mediante a regra de
técnicas
de
reconto
como
os
táboas
de
continxencia
para
Laplace.
diagramas
de
árbore
e
as
o
reconto
de
casos.
B5.7.Probabilidade simple e
táboas de continxencia.
composta.
Sucesos
MAPB5.3.2.
Calcula
a CMCCT
dependentes
e
probabilidade de sucesos
independentes. Diagrama
compostos sinxelos nos que
en árbore.
interveñan
dúas
experiencias
aleatorias
simultáneas
ou
consecutivas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS
A distribución temporal inicialmente prevista para ou desenrolo das 13 unidades e a
introductoria de acordo coa carga lectiva asignada (4 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 5
Segunda avaliación: unidades 6 a 9
Terceira avaliación : unidades 10 a 13
POR UNIDADES

Unidade 1
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas

5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números enteiros e racionais
Descrición da unidade
O carácter orientador que debe ter a ESO leva consigo a necesidade de facilitar que, neste último curso, os
alumnos e as alumnas poidan coñecer como son as matemáticas que se van atopar posteriormente, tanto no
ámbito académico, onde esta materia pode non ser esencial, como no mundo profesional ou laboral. Por iso
cremos que, nesta opción orientada ás ensinanzas aplicadas, debe prevalecer o papel instrumental, cultural e
de razoamento.
O obxectivo desta unidade é repasar, aclarar, reforzar e dar sentido práctico ao coñecemento sobre os números
naturais, enteiros e racionais. Así, ao longo de toda ela, xunto ao repaso de coñecementos teóricos, toma especial
relevancia a presenza de modelos de problemas resoltos con significado no contorno dos alumnos e as alumnas.
Os números naturais son os que mellor dominan, pero non é estraño atopar estudantes que non adquiriron destreza
dabondo nas operacións con enteiros. Os aspectos básicos nos que hai que insistir son: a orde en Z, o cálculo
mental e as regras de operativa, uso de parénteses e xerarquía das operacións.
Os números fraccionarios, o seu significado e a súa utilidade para medir é algo xa aprendido en cursos anteriores. É
na súa operatoria onde adoitan aparecer diferenzas. Insistirase niso. A tecla de fracción na calculadora pode ser un
bo recurso, non só para substituír o cálculo manual de expresións complicadas, senón para entender a
simplificación e a equivalencia entre fracción e número decimal.
O significado das potencias de expoñente negativo merece unha atención especial, dado o pouco intuitivo do
concepto, antes de empezar a utilizar a tecla xyda calculadora para obter calquera potencia. É desexable que os
alumnos e as alumnas cheguen a operar e simplificar expresións con potencias aplicando as propiedades destas.
Lembramos unha vez máis a importancia de motivar e convencer os estudantes do uso racional da calculadora,
sabendo cando convén recorrer a ela e o absurdo da súa dependencia para facer cálculos que se poden obter
1
mentalmente sen máis que saber o seu significado; por exemplo: 81, (3 − 7)  2, 3 +
2

-

Coñecementos mínimos
Operar con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas.
Manexo das fraccións: uso e operacións.
Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses.
Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro.
Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora.
Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.

-

Complementos importantes
Coñecemento dos conxuntos N, Ze Q,e as súas relacións.
Representación dos números enteiros e racionais na recta real.
Valor absoluto dun número: distancia ao cero.
Reflexión sobre a «redución a común denominador» para comparar, sumar ou restar fraccións.
Indagar sobre o funcionamento da tecla a b/c da calculadora.
Temporalización

Setembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros e fraccionarios.
2. Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números naturais e enteiros
- Operacións. Regras.
- Manexo destro nas
operacións con números
enteiros.
- Valor absoluto.

1. Operar con destreza con
números positivos e
negativos en operacións
combinadas.

1.1. Realiza operacións combinadas
con números enteiros.

Números racionais
- Representación na recta.
- Operacións con fraccións.
- Simplificación.
- Equivalencia. Comparación.
- Suma. Produto. Cociente.
- A fracción como operador.

2. Manexar fraccións: uso e
operacións. Coñecer e
aplicar a xerarquía das
operacións e o uso das
parénteses.

2.1. Realiza operacións con
fraccións.

3. Operar e simplificar con
potencias de expoñente
enteiro.

3.1. Realiza operacións e
simplificacións con potencias de
expoñente enteiro.

4. Resolver problemas
numéricos con números
enteiros e fraccionarios.

4.1. Resolve problemas nos que
deba utilizar números enteiros e
fraccionarios.

Contidos

Potenciación
- Potencias de expoñente
enteiro. Operacións.
Propiedades.
- Relación entre as potencias e
as raíces.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas
aritméticos.

4.

4. Resolver problemas de
combinatoria sinxelos
(que non requiren coñecer
as fórmulas das
agrupacións
combinatorias clásicas).

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 2
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números decimais

Descrición da unidade
A importancia desta unidade é evidente: os números decimais utilizámolos cotiamente, tanto no noso sistema
monetario coma en calquera outro de medida. Aínda que os estudantes os coñecen e os manexan con soltura,
cómpre reflexionar e afondar sobre eles para chegar a conseguir que relacionen os números decimais coas
fraccións, que manexen con soltura a aproximación e o control do erro cometido, así como a notación científica,
manualmente e coa calculadora.
Ao comezo da unidade faise un superficial repaso das vantaxes do noso sistema de numeración decimal: facilidade
de expresión, lectura e comparación de números, a utilización do redondeo como a aproximación que máis se
achega ao número ata certa orde, e mostra con claridade a magnitude do erro cometido.
Se consideramos toda fracción como unha división indicada, ao efectuala xorden os distintos tipos de decimais
exactos ou periódicos.
O paso de decimal periódico a fracción non é fácil e por iso está exposto coas indicacións suficientes para que se
comprenda e xustifique. Aplicándoo nun bo número de casos, os estudantes chegarán a utilizalo de forma case
automática e sen que pareza unha receita misteriosa. Non obstante, o obxectivo fundamental é que saiban que todo
decimal periódico pode expresarse como fracción e que existen outros decimais non periódicos que non poden
poñerse en forma fraccionaria.
O dominio das aproximacións decimais é outro aspecto fundamental. A presenza e a utilización dos decimais
ilimitados, periódicos ou non, e de números enteiros con moitas cifras, lévanos a aprender cantas cifras convén
tomar para expresar, razoablemente e con eficacia, certa cantidade.
Esta idea enlaza co uso da notación científica, coa que os estudantes se atoparían xa na calculadora. É necesario
insistir na súa interpretación, xa que, na maioría dos modelos,
non aparece a base 10 e, por iso, os alumnos e as alumnas tenden a confundir o resultado
coa potencia 325
25
en lugar de 3 · 10 . A tecla EXP é un bo recurso
para esta aprendizaxe. Secuencias como 8.25 EXP 7 +/−= ; 10 EXP 7= 108 ; 532.9 EXP 12= 5.32914 ou otras
similares son un bo elemento de reflexión para entender la notación científica.
O produto, cociente e potencias de números en notación científica son sinxelos. En canto á suma ou a resta, hai que
ter en conta que só ten sentido facela cando a magnitude dos números é moi próxima, xa que, noutro caso, o
resultado é practicamente igual á orde do maior.
Coñecementos mínimos
- Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias de base 10.
Operatoria.
- Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.
- Expresión aproximada dun número. Cota de erro.
- Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en notación científica,
manualmente e con calculadora (tecla EXP ).

-

Complementos importantes
Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.
Números racionais e irracionais: algúns irracionais importantes.
Erro absoluto e erro relativo. Cotas.
Operacións con números en notación científica con calculadora e manualmente.
Temporalización

Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas aproximacións e os
erros cometidos nelas.

2. Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora.
3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Expresión decimal dos
números
- Vantaxes: escritura, lectura,
comparación
Números decimais e
fraccións. Relación
- Paso de fracción a decimal.
- Paso de decimal exacto a
fracción.
- Paso de decimal periódico a
fracción.
- Periódico puro.
- Periódico mixto.
Números aproximados
- Erro absoluto. Cota.
- Erro relativo. Cota.
Redondeo de números
- Asignación dun número de
cifras acorde coa precisión
dos cálculos e co que estea
a expresar.
- Cálculo dunha cota do erro
absoluto e do erro relativo
cometidos.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Manexar con destreza a
expresión dos números
decimais e coñecer as
súas vantaxes respecto a
outros sistemas de
numeración.

1.1. Domina a expresión decimal dun
número ou dunha cantidade.

2. Relacionar os números
fraccionarios coa súa
expresión decimal.

2.1. Acha un número fraccionario
equivalente a un decimal exacto
ou periódico.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

3. Facer aproximacións
adecuadas a cada
situación e coñecer e
controlar os erros
cometidos.

3.1. Aproxima cantidades á orde de
unidades adecuada e calcula
ou acouta os erros absoluto e
relativo en cada caso.

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

4. Coñecer a notación
científica e efectuar
operacións manualmente
e con axuda da
calculadora.

4.1. Interpreta e escribe números en
notación científica e opera con
eles.

A notación científica
- Lectura e escritura de
números en notación
científica.
- Relación entre erro relativo e
o número de cifras
significativas utilizadas.
- Manexo da calculadora para
a notación científica.

4.

1.2. Coñece e diferencia os distintos
tipos de números decimais, así
como as situacións que os
orixinan.

4.2. Usa a calculadora para anotar e
operar con cantidades dadas en
notación científica, e relaciona
os erros coas cifras
significativas utilizadas.

CC

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 3
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.

1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Números reais
Descrición da unidade
A pesar do seu nome, os números reais xogan un papel máis teórico que práctico, pois, como vimos na unidade
anterior, nas aplicacións dos números á realidade abonda con utilizar unhas poucas cifras decimais. De maneira
que, nesta unidade, nos ocuparemos, fundamentalmente, de aspectos teóricos dos números.
Comézase atendendo á súa clasificación: enteiros, fraccionarios, irracionais... A concepción dos irracionais como
números que non poden expresarse como cociente de dous enteiros pode atinxir, para estes alumnos e alumnas,
unha significación histórica e anecdótica: os irracionais existen, a súa existencia supuxo un choque para os antigos
gregos e coñecemos algúns: , 2, 3 Xunto cos irracionais, enchen a recta, dando lugar aos números reais.
O manexo dos intervalos (abertos, pechados, semiabertos) e das semirrectas, a súa nomenclatura e significado, son
destrezas que estes estudantes deben dominar, así como o significado das raíces n-ésimas e a forma exponencial
destas. E, sobre todo, a utilización da calculadora para obter a expresión decimal de calquera raíz. Unha vez máis
insistiremos no importante que resulta saber cantas cifras decimais se deben manexar en función do contexto no
que se estea a traballar.
As propiedades dos radicais, ademais de ter interese teórico, serven para poder manexalos eficientemente.
Simplificar, operar, extraer fóra da raíz, racionalizar... son, en definitiva, manipulacións cuxo obxectivo é manter o
resultado final da forma máis elegante e cómoda de expresar («matematicamente correcta»). Non obstante, desde
un punto de vista práctico, e coa axuda da calculadora, pódense obter as expresións decimais dos radicais e operar,
sinxelamente, con eles.
Con isto queremos dicir que, para aqueles alumnos e alumnas que non han de seguir estudando matemáticas,
podería ser moi razoable prescindir de todo o correspondente á manipulación de radicais, e animalos a que
simplifiquen o proceso, pasando deseguida ás súas expresións decimais.

-

Coñecementos mínimos
Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo tipo escritos en
calquera das súas expresións.
Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
Manexo destro de intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas adecuadas.
Interpretación de radicais. Cálculo mental.
Utilización da forma exponencial dos radicais.
Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.

Complementos importantes
- Coñecemento das propiedades dos radicais e a súa utilización para operar con eles.
- Racionalización de denominadores en casos sinxelos.
- Comprensión da irracionalidade de  y .
Temporalización
Outubro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real.
2. Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na operatoria con
radicais.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números non racionais
- Expresión decimal.
- Recoñecemento dalgúns
irracionais
2, , ,
.

1. Coñecer os números reais,
os distintos conxuntos de
números e os intervalos
sobre a recta real.

1.1. Clasifica números de distintos
tipos.

Os números reais
- A recta real.
- Representación exacta ou
aproximada de números de
distintos tipos sobre R.

2. Utilizar distintos recursos
para representar números
reais sobre a recta
numérica.

2.1. Representa números reais
apoiándose no teorema de
Tales e no teorema de
Pitágoras.

(

)

Intervalos e semirrectas
- Nomenclatura.
- Expresión de intervalos ou
semirrectas coa notación
adecuada.
Raíz n-ésima dun número
- Propiedades.
- Notación exponencial.
- Utilización da calculadora
para obter potencias e raíces
calquera.
Radicais
- Propiedades dos radicais.
- Utilización das propiedades
con radicais. Simplificación.
Racionalización de
denominadores.

1.2. Utiliza a calculadora para o
cálculo numérico con raíces.

2.2. Representa números reais coa
aproximación desexada.
3. Coñecer e manexar a
nomenclatura que permite
definir intervalos sobre a
recta numérica.

3.1. Define intervalos e semirrectas
na recta real.

4. Coñecer o concepto de
raíz dun número.

4.1. Traduce raíces á forma
exponencial e viceversa.
4.2. Calcula raíces manualmente e
coa calculadora.

5. Coñecer as propiedades
das raíces e aplicalas na
operatoria con radicais.

5.1. Interpreta e simplifica radicais.
5.2. Opera con radicais.
5.3. Racionaliza denominadores.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.

- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 4
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Problemas aritméticos
Descrición da unidade
Nesta unidade revísanse algúns conceptos relacionados coa proporcionalidade e afóndase nos procesos para a súa
aplicación á resolución de certos problemas aritméticos cos que se atoparán os alumnos e as alumnas na análise e
interpretación da realidade cotiá: orzamentos, investimentos, compras a prazos, rebaixas, reparticións, estimación de
beneficios, previsión de tempos en viaxes, etc. Estamos falando de matemáticas prácticas para a vida.
En cada unha das epígrafes que estruturan a unidade, seleccionouse unha serie de
problemas tipo que serven para activar os conceptos e os procedementos que dan contido ao tema.
O obxectivo é que os estudantes, a través dos exemplos, tomen conciencia dos devanditos contidos e os incorporen
de forma significativa, xeneralizándoos e sendo capaces de transferilos para a súa aplicación noutras situacións e
contextos.
No plano conceptual revísanse:
- As relacións de proporcionalidade directa e inversa.
- A idea de porcentaxe: como fracción, como número decimal e como proporción.
- O xuro bancario, simple e composto.
No plano dos procedementos insístese e afóndase en:
- O método de redución á unidade para a resolución de situacións de proporcionalidade.
- A regra de tres simple (directa e inversa) e composta.
- O cálculo con porcentaxes (cálculo da parte, do total ou da porcentaxe, aumentos e diminucións porcentuais,
etc.).
- O prezo do diñeiro en situacións de depósitos e préstamos (xuro simple e xuro composto).
- Os procesos que facilitan a resolución de problemas relativos a mesturas e reparticións proporcionais.
- Os procedementos para a resolución de problemas relativos a velocidades e tempos (encontros, persecucións
e alcances, etc.).
Gran parte destes contidos presentouse xa en cursos anteriores e pesa neles tanto o conceptual coma o
procedemental. O afondamento dependerá do grao de dificultade con que se aborden: complexidade do enunciado,
tipo de números manexados nos datos, interpretación das solucións, expresión e presentación dos procesos, etc.
Coñecementos mínimos
A maioría dos contidos son de repaso e teñen aplicación na realidade cotiá. Polo tanto, practicamente toda a
unidade se considera necesaria para a totalidade das alumnas e os alumnos.

-

Complementos importantes
Problemas de proporcionalidade composta.
Problemas de reparticións inversamente proporcionais.
Problemas de xuro bancario (manexando diferentes unidades de tempo, xuro composto, compras e
amortizacións a prazos, etc.).
Outros problemas aritméticos (mesturas, velocidades e tempos, enchedura e baleirado,...).
Temporalización

Novembro

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa proporcionalidade e
as porcentaxes.
2. Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, desprazamentos de
móbiles, enchedura e baleirado...

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Magnitudes directa e
inversamente proporcionais
- Método de redución á
unidade.
- Regra de tres.
- Proporcionalidade composta.
- Resolución de problemas de
proporcionalidade simple e
composta.
Reparticións directa e
inversamente proporcionais
Porcentaxes
- Cálculo de porcentaxes.
- Asociación dunha porcentaxe
a unha fracción ou a un
número decimal.
- Resolución de problemas de
porcentaxes.
- Cálculo do total, da parte e
do tanto por cento.
- Aumentos e diminucións
porcentuais.
Xuro bancario

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Aplicar procedementos
específicos para a
resolución de problemas
relacionados coa
proporcionalidade.

1.1. Resolve problemas de
proporcionalidade simple,
directa e inversa, mentalmente,
por redución á unidade e
manualmente, utilizando a regra
de tres.
1.2. Resolve problemas de
proporcionalidade composta.

2. Coñecer e aplicar
procedementos para a
resolución de situacións
de reparticións
proporcionais.

2.1. Resolve problemas de
reparticións directa e
inversamente proporcionais.

3. Aplicar procedementos
específicos para resolver
problemas de
porcentaxes.

3.1. Calcula porcentaxes (cálculo da
parte dado o total, cálculo do
total dada a parte).
3.2. Resolve problemas de
porcentaxes: cálculo do total,
da parte ou do tanto por cento.
3.3. Resolve problemas de aumentos
e diminucións porcentuais.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

- O xuro simple como un caso
de proporcionalidade
composta. Fórmula.
- Xuro composto.
Outros problemasaritméticos
- Mesturas, móbiles,
encheduras e baleirado.

3.4. Resolve problemas con
porcentaxes encadeadas.
4. Comprender e manexar
situacións relacionadas co
diñeiro (xuro bancario).

4.1. Resolve problemas de xuro
simple.

5. Dispoñer de recursos para
analizar e manexar
situacións de mesturas,
reparticións,
desprazamentos de
móbiles, encheduras e
baleirado...

5.1. Resolve problemas de mesturas.

4.2. Resolve problemas sinxelos de
xuro composto.

5.2. Resolve problemas de
velocidades e tempos
(persecucións e encontros, de
enchedura e baleirado).

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e xuro demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 5
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Expresións alxébricas
Descrición da unidade
Esta unidade é a primeira das tres que lle imos dedicar neste curso ao estudo da álxebra.
Unha boa parte dos contidos que se manexan xa son coñecidos de cursos anteriores.
Os dous primeiros apartados da unidade céntranse en lembrar os monomios e os polinomios, a súa terminoloxía
básica e as súas operacións. Todo iso é coñecido, agás a división de polinomios, que esixirá un tratamento máis
pausado e reiterado.
Como un caso particular de división, introdúcese a regra de Ruffini e, aínda que sen nomealo, o teorema do resto,
que servirá de base para o procedemento que permite buscar as raíces dun polinomio.
Lémbranse tamén os produtos notables e a extracción de factor común que, xunto coas raíces dun polinomio,
permitirán traballar na súa factorización. E todo iso aplicarase na simplificación de expresións alxébricas.
Por último, dedícase un apartado á preparación para resolver ecuacións mediante a realización de actividades nas
que se propón simplificar expresións ou traducir á linguaxe alxébrica un enunciado, tarefas fundamentais para as
próximas unidades.
Destacamos o carácter fundamentalmente procedemental da unidade, na que predomina a operativa. Isto supón
que no proceso de aprendizaxe se debe primar a práctica reiterada de exercicios que permitan adquirir axilidade e
seguridade no cálculo alxébrico.

-

Coñecementos mínimos
Monomios: terminoloxía básica.
Valor numérico dun monomio.
Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios.
Polinomios: terminoloxía básica.

-

Suma e resta de polinomios.
Produto dun polinomio por un monomio.
Produto de dous polinomios.
División de polinomios.
Extracción de factor común.
Identidades notables.

-

Complementos importantes
Na división de monomios, o tratamento do caso no que o grao do numerador é menor que o do denominador.
Na división de polinomios, estudo da relación entre o dividendo, o divisor, o cociente e o resto.
División de polinomios entre (x – a). Regra de Ruffini.
Raíces dun polinomio.
Factorización de polinomios.
Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.
Temporalización

Novembro

2.

Decembro

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente as relacionadas
coa redución e a resolución de ecuacións.
2. Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios. Coñecer a regra de Ruffini e as
súas aplicacións. Factorizar polinomios.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Monomios. Terminoloxía
- Valor numérico.
- Operacións con monomios:
produto, cociente,
simplificación.
Polinomios
- Valor numérico dun
polinomio.
- Suma, resta, multiplicación e
división de polinomios.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer e manexar os
monomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

1.1. Recoñece e nomea os
elementos dun monomio.

2. Coñecer e manexar os
polinomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

2.1. Suma, resta, multiplica e divide
polinomios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

3. Coñecer a regra de Ruffini e
as súas aplicacións.

3.1. Divide polinomios aplicando a
regra de Ruffini.

CCL,
CMCT,

1.2. Opera con monomios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

Regra de Ruffini para dividir
polinomios entre monomios
do tipo x – a
- Raíces dun polinomio.

3.2. Utiliza a regra de Ruffini para
calcular o valor numérico dun
polinomio para un valor dado da
indeterminada.

Factorización de polinomios
- Sacar factor común.
- Identidades notables.
- A división exacta como
instrumento para a
factorización (raíces do
polinomio).

3.3. Obtén as raíces enteiras dun
polinomio.

Preparación para a
resolución de ecuacións e
sistemas
- Expresións de primeiro grao.
- Expresións de segundo
grao.
- Expresións non polinómicas.

4. Factorizar polinomios.

4.1. Factoriza polinomios extraendo
factor común e apoiándose nas
identidades notables.
4.2. Factoriza polinomios buscando
previamente as raíces.

5. Manexar con destreza as
expresións que se requiren
para formular e resolver
ecuacións ou problemas
que dean lugar a elas.

CD,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC

5.1. Manexa con destreza expresións
de primeiro grao, dadas
alxebricamente ou mediante un
enunciado.
5.2. Manexa con destreza expresións
de segundo grao, dadas
alxebricamente ou mediante un
enunciado.

CCL,
CMCT

5.3. Manexa algúns tipos de
expresións non polinómicas
sinxelas, dadas alxebricamente
ou mediante un enunciado.

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais

- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 6
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Ecuacións
Descrición da unidade
Despois de revisar na unidade anterior o manexo dos polinomios, nesta, coa resolución de ecuacións, atopamos
unha importante aplicación de todo o que se estudou.
A simplificación de expresións alxébricas, así como a factorización, son ferramentas fundamentais á hora de
resolver ecuacións.
Comeza a unidade facendo unha reflexión sobre o que é unha ecuación e en que consiste resolvela. Vese, no
primeiro apartado, que hai ecuacións nas que resulta moi sinxelo atopar algunha solución por tenteo, «a ollo».
Porén, noutros casos non é así, e xorde a necesidade de ter un método de resolución que sexa válido para calquera
ecuación das que nos vaiamos encontrar nun problema determinado.
Así, pasamos a lembrar como se resolvían as ecuacións de primeiro e segundo grao, e as súas aplicacións para
resolver problemas.
Nas últimas páxinas aténdese a outros tipos de ecuacións, pero que se poden resolver coas ferramentas que xa se
posúen. Así, atopámonos con ecuacións que se dan factorizadas; ou con radicais; ou co x no denominador.
Pensamos que, para os alumnos e as alumnas desta opción orientada ás Ensinanzas Aplicadas de 4.° de ESO, non
resulta especialmente relevante o nome que teñan estas ecuacións; máis ben concíbense como un paso máis na
resolución, aproveitando o que xa saben, pois, na maioría dos casos propostos, a súa resolución acabará
desembocando en ecuacións de primeiro ou segundo grao.

Nas ecuacións co x no denominador só se tratarán casos moi sinxelos, tendo en conta o nivel no que se traballaron
as fraccións alxébricas.

-

Coñecementos mínimos
Concepto de ecuación e solución.
Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Resolución de ecuacións de segundo grao.
Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais e co x no
denominador).
Aplicación das ecuacións á resolución de problemas.

Complementos importantes
- Nas ecuacións de segundo grao, estudar máis a fondo o número de solucións segundo o signo do
discriminante.
- Resolver ecuacións polinómicas nas que teñan que factorizar un polinomio para chegar ás solucións.
Temporalización
Xaneiro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Ecuacións
- Ecuación e identidade.
- Solucións.
- Resolución por tenteo.
- Ecuación de primeiro grao.

1. Diferenciar ecuación e
identidade. Recoñecer as
solucións dunha
ecuación.

1.1. Diferencia unha ecuación dunha
identidade e recoñece se un
valor é solución dunha
ecuación.

Ecuacións de primeiro grao
- Técnicas de resolución.
- Simplificación,
transposición. Eliminación
de denominadores.
- Aplicación á resolución de
problemas.

2. Resolver ecuacións de
primeiro grao e aplicalas
na resolución de
problemas.

Contidos

Ecuacións de segundo grao
- Resolución de ecuacións de
segundo grao, completas e
incompletas. Utilización da
fórmula.
Outros tipos de ecuacións
- Factorizadas.
- Conradicais.

1.2. Resolve ecuacións por tenteo.
2.1. Resolve ecuacións de primeiro
grao sinxelas.
2.2. Resolve ecuacións de primeiro
grao con parénteses e
denominadores.
2.3. Resolve problemas coa axuda
das ecuacións de primeiro grao.
3. Identificar as ecuacións de
segundo grao, resolvelas
e utilizalas para resolver
problemas.

3.1. Resolve ecuacións de segundo
grao incompletas.
3.2. Resolve ecuacións de segundo
grao, na forma xeral, aplicando
a fórmula.
3.3. Resolve ecuacións de segundo
grao máis complexas.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

- Cox no denominador.
- Resolución de problemas
mediante ecuacións.

3.4. Utiliza as ecuacións de segundo
grao na resolución de
problemas.
4. Resolver ecuacións que se
presentan factorizadas,
ecuacións con radicais, co
x no denominador...

4.

4.1. Resolve ecuacións con radicais
ou coa incógnita no
denominador (sinxelas), ou
ecuacións factorizadas.

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 7
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Sistemas de ecuacións
Descrición da unidade
Co estudo desta unidade conclúese a parte de álxebra correspondente a este curso.
Non é a primeira vez que estes alumnos e alumnas se atopan cos sistemas de ecuacións: xa en cursos anteriores
se estudaron, e apareceron noutras materias (Física, Tecnoloxía...). Polo tanto, saben que son unha ferramenta de
grande utilidade na proposta e a resolución de moitos problemas.
Empezamos a unidade lembrando o que é unha ecuación lineal con dúas incógnitas e vendo que teñen infinitas
solucións que, se consideramos como puntos do plano, representan unha recta.
Ao tomar dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e buscar a solución común a ambas as dúas, temos un
sistema no que cada ecuación se representa mediante unha recta. Desta forma resulta doado entender que algúns
sistemas non teñen solución e outros teñen infinitas, aínda que a maioría dos sistemas lineais que imos considerar
ten solución única: o punto de corte das rectas asociadas.
Para resolvelos alxebricamente, repasaremos os métodos xa coñecidos: substitución, igualación e redución. É
importante que os estudantes dominen cada un destes métodos e saiban decidir cal é o que mellor convén en cada
caso.
Afondando na resolución de sistemas, formúlanse algúns exemplos nos que se requiren transformacións previas, e
tamén algúns con ecuacións non lineais.
Despois chegamos ao obxecto fundamental, que é a aplicación dos sistemas á resolución
de problemas. Presentando algúns modelos resoltos, preténdese que os estudantes, ao analizalos, adquiran pautas
de actuación e sexan capaces de transferilas a novos
problemas.

-

Coñecementos mínimos
Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica.
Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións dun sistema.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados:
substitución, igualación e redución.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa.
Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.
Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos.

Complementos importantes
- Afondar na conveniencia de utilizar un método ou outro na resolución de sistemas lineais.
- Destacar a importancia das ferramentas alxébricas aprendidas nas unidades anteriores para a resolución de
sistemas.
- Resolución de sistemas non lineais en casos un pouco máis complexos.
- Proposta e resolución de problemas nos que aparezan sistemas non lineais.
- Dar a idea de que, ao igual que as ecuacións lineais con dúas incógnitas se representan mediante rectas, as
non lineais se representan con outros tipos de curvas que se estudarán máis adiante, no bloque de funcións.
Temporalización
Febreiro
2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os procedementos de resolución:
gráfico e alxébricos.
2. Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ecuación lineal con dúas
incógnitas
- Solucións. Interpretación
gráfica.
- Representación gráfica
dunha ecuación lineal con
dúas incógnitas e
identificación dos puntos da
recta como solución da
inecuación.
Sistemas de ecuacións
lineais
- Solución dun sistema.
Interpretación gráfica.
- Sistemas compatibles,
incompatibles e
indeterminados.
Métodos alxébricos para a
resolución de sistemas
lineais
- Substitución
- Igualación
- Redución.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Recoñecer as ecuacións
lineais, completar táboas
de solucións e
representalas
graficamente.

1.1. Recoñece as ecuacións lineais,
exprésaas en forma explícita e
constrúe táboas de solucións. E
represéntaas.

2. Identificar os sistemas de
ecuacións lineais, a súa
solución e os seus tipos.

2.1. Identifica os sistemas lineais.
Recoñece se un par de valores
é ou non solución dun sistema.
2.2. Resolve graficamente sistemas
lineais moi sinxelos e relaciona
o tipo de solución coa posición
relativa das rectas.

3. Coñecer e aplicar os
métodos alxébricos de
resolución de sistemas.
Utilizar en cada caso o
máis adecuado.

3.1. Resolve alxebricamente
sistemas lineais, aplicando o
método adecuado en cada
caso.

4. Resolver sistemas de
ecuacións non lineais
sinxelos.

4.1. Resolve sistemas de ecuacións
non lineais sinxelos.

3.2. Resolve sistemas lineais que
requiren transformacións
previas.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

Sistemas de ecuacións non
lineais
- Resolución.
Resolución de problemas
mediante sistemas de
ecuacións

4.

5. Aplicar os sistemas de
ecuacións como
ferramenta para resolver
problemas.

5.1. Formula e resolve problemas
mediante sistemas de
ecuacións.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE,
CSC

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 8

1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións. Características
Descrición da unidade
Neste curso, os estudantes traen unha bagaxe bastante completa do concepto de función, as distintas formas en
que se nos presentan, os aspectos máis relevantes destas, útiles para ser analizadas (crecemento, máximos e
mínimos, descontinuidades, etc.), así como algunhas destrezas para a interpretación de funcións dadas mediante as
súas gráficas. Polo tanto, esta primeira unidade do bloque de funcións debe ser considerada, case integramente,
como repaso.
Adoita ser necesario vixiar que o estudante separe a idea de función da de «expresión analítica». Por iso se comeza
a unidade lembrando que as funcións poden vir dadas, ademais de pola súa expresión analítica (unha «fórmula»),
por un enunciado, unha gráfica ou unha táboa de valores.
A expresión analítica é a máis precisa. A gráfica é a máis clara. Por iso, neste curso comézase, e nos próximos
afondarase niso, a transformar en gráfica as funcións dadas mediante expresións analíticas.
Cómpre que os estudantes reforcen o concepto de función (apartado 1), así como algunhas das súas características
máis relevantes (epígrafes 3, 4, 5 e 6). Todo iso, dentro do posible, tratado sobre funcións extraídas do mundo real.
Préstase unha especial atención á taxa de variación media como medida do crecemento dunha función nun
intervalo. E relaciónase explicitamente coa velocidade media nunha función tempo →distancia percorrida.

-

Coñecementos mínimos
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.
Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica
sinxela.
Recoñecemento da continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.
Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

Complementos importantes
- Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no problema.
- Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica.

Temporalización
Febreiro

2.

Marzo

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de
expresar as funcións.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Concepto de función
- Distintas formas de presentar unha
función: representación gráfica,
táboa de valores e expresión
analítica ou fórmula.
- Relación de expresións gráficas e
analíticas de funcións.
Dominio de definición
- Dominio de definición dunha función.
Restricións ao dominio dunha
función.
- Cálculo do dominio de definición de
diversas funcións.
Descontinuidade e continuidade
- Descontinuidade e continuidade
dunha función. Razóns polas que
unha función pode ser descontinua.
- Construción de descontinuidades.
Crecemento
- Crecemento, decrecemento,
máximos e mínimos.
- Recoñecemento de máximos e
mínimos.
Taxa de variación media
- Taxa de variación media dunha
función nun intervalo.
- Obtención sobre a representación
gráfica e a partir da expresión
analítica.
- Significado da T.V.M. nunha función
espazo-tempo.
Tendencias e periodicidade
- Recoñecemento de tendencias e
periodicidades.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar o concepto de
función,coñecer as
características máis
relevantes e as
distintas formas de
expresar as funcións

1.1. Dada unha función
representada pola súa
gráfica, estuda as súas
características máis
relevantes (dominio de
definición, percorrido,
crecemento e
decrecemento, máximos e
mínimos, continuidade...).

CC

1.2. Representa unha función
da que se dan algunhas
características
especialmente relevantes.
1.3. Asocia un enunciado cunha
gráfica.
1.4. Representa unha función
dada pola súa expresión
analítica obtendo,
previamente, unha táboa
de valores.
1.5. Acha a T.V.M. nun intervalo
dunha función dada
graficamente, ou ben
mediante a súa expresión
analítica.
1.6. Responde preguntas
concretas relacionadas
con continuidade,
tendencia, periodicidade,
crecemento... dunha
función.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.
6.
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 9
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Funcións elementais
Descrición da unidade
O estudante deste nivel debe familiarizarse cunha serie de funcións tipo (lineais, cuadráticas, radicais, de
proporcionalidade inversa, exponenciais...), moi frecuentes, non só na actividade matemática, senón tamén noutras
ciencias naturais e sociais.
As funcións lineais foron abundantemente tratadas nos dous cursos anteriores. Non obstante, a súa enorme
importancia teórica e práctica, así como a facilidade con que se esquecen dalgúns aspectos do seu tratamento,
aconséllannos volver insistir nelas, prestando unha atención especial ás funcións dadas mediante tramos de rectas.
Dedícase unha atención moi especial á representación de funcións cuadráticas, de modo que as peculiaridades do
seu tratamento gráfico se relacionen cos valores dos coeficientes da súa ecuación.
As funcións exponenciais estúdanse tanto para unha base maior que 1 (función crecente) como menor que 1
(función decrecente).

-

Coñecementos mínimos
Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta.
A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice.
Representación dunha función cuadrática calquera.
1
x

- Representación de funcións da familia y = .
- Representación de funcións da familia y = x .
- Representación de funcións exponenciais.
- Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.
Complementos importantes
- Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.
- Intersección de rectas e parábolas.
- Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.
Temporalización
Marzo

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas
(lineais, cuadráticas...).

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Función lineal
- Función lineal. Pendente
dunha recta.
- Tipos de funcións lineais.
Función de
proporcionalidade e función
constante.
- Obtención de información a
partir de dúas ou máis
funcións lineais referidas a
fenómenos relacionados
entre si.
- Expresión da ecuación dunha
recta coñecidos un punto e a
pendente.
Funcións cuadráticas
- Representación de funcións
cuadráticas. Obtención da
abscisa do vértice e dalgúns
puntos próximos ao vértice.
Métodos sinxelos para
representar parábolas.
Funcións radicais

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Manexar con destreza as
funcións lineais.

1.1. Representa unha función lineal a
partir da súa expresión
analítica.
1.2. Obtén a expresión analítica
dunha función lineal coñecendo
a súa gráfica ou algunha das
súas características.

2. Coñecer e manexar con
soltura as funcións
cuadráticas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.1. Representa unha parábola a
partir da ecuación cuadrática
correspondente.
2.2. Asocia curvas de funcións
cuadráticas ás súas expresións
analíticas.
2.3. Escribe a ecuación dunha
parábola coñecendo a súa
representación gráfica en casos
sinxelos.

3. Coñecer outros tipos de
funcións, asociando a
gráfica coa expresión
analítica.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

3.1. Asocia curvas a expresións
analíticas (proporcionalidade
inversa, radicais e
exponenciais).

Funcións de
proporcionalidade inversa
- A hipérbole.

3.2. Manexa con soltura as funcións
de proporcionalidade inversa e
as radicais.

Funcións exponenciais

3.3. Manexa con soltura as funcións
exponenciais.
3.4. Resolve problemas de enunciado
relacionados con distintos tipos
de funcións.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 10
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos

6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Xeometría
Descrición da unidade
Os programas relativos á xeometría correspondentes a este curso non avanzan significativamente respecto ao xa
visto, con reiteración, nos dous cursos anteriores; e parte deles tamén en niveis precedentes. Entendemos, polo
tanto, que os alumnos e as alumnas que cursan esta opción xa coñecen o fundamental do programa e que o
obxectivo desta unidade é manter, actualizar, dar maior significado e, se é necesario, completar lagoas. O
afondamento, se é o caso, residirá na complexidade dos problemas e as propostas que se aborden nela, sen
avanzar en contidos.
Tendo en conta o anterior, valoramos que non tiña sentido desenvolver o programa por medio da exposición teórica
(redúcese ao mínimo), que resultaría redundante respecto aos cursos pasados, achegando escasa motivación aos
estudantes.
Así, presentamos unha unidade para desenvolver de forma activa mediante a realización de propostas e situacións
con significado no ámbito cotián. Non se trata de problemas tipo resoltos, senón de propostas a realizar, con
axudas, cuxa resolución debe remover os coñecementos dos estudantes, favorecendo a creación de relacións
novas, facéndoos pensar e aplicar o que saben e buscar cando sexa necesario aquilo que non lembran. É dicir,
imos ao práctico, actualizando, rendibilizando e potenciando todos os coñecementos de xeometría aprendidos nos
niveis anteriores.
Os contidos céntranse nas principais ferramentas que ofrece a xeometría para a resolución de situacións cotiás:
- Teorema de Pitágoras.
- A relación de semellanza.
- Procedementos para o cálculo de áreas e volumes das figuras xeométricas.
Cremos que o valor das actividades propostas está en que esixen decidir, en cada caso, cales desas ferramentas
son necesarias ou máis adecuadas para chegar á solución. É dicir, como adoita acontecer nas situacións cotiás non
académicas.
As actividades permiten distintas dinámicas: explicación do profesorado, resolución individual, abordaxe en grupo,
etc., que xestionará o profesorado segundo o seu criterio e obxectivos en cada momento.

-

Abril

Coñecementos mínimos
Teorema de Pitágoras. Aplicacións.
Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións.
Planos, mapas e escala.
Análise e clasificación de formas e figuras.
Cálculo indirecto de áreas e volumes.
Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá.
Complementos importantes
Relación entre áreas e entre volumes de figuras semellantes.
Aplicación combinada do teorema de Pitágoras, a relación de semellanza e as fórmulas para o cálculo de
áreas e volumes, na resolución de problemas xeométricos.
Figuras con proporcións interesantes. Rectángulo coa proporción áurea. Triángulo cordobés.
Relacións nas follas DIN-A4. O número de ouro no pentágono regular, etc.
Temporalización

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Efectuar unha revisión extensa, no nivel práctico, de diversos contidos xeométricos previamente adquiridos:
teorema de Pitágoras, semellanza, áreas de figuras planas, e áreas e volumes de corpos xeométricos.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
O teorema de Pitágoras e as
súas aplicacións
- Enunciado aritmético.
- Enunciado xeométrico.
Semellanza
- Figuras semellantes.
Propiedades.
- Razón de semellanza.
Escala.
- Reducións e ampliacións.
- Semellanza de triángulos.
- Teorema de Tales.
- Razón entre as áreas e entre
os volumes de figuras
semellantes.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer o teorema de
Pitágoras e aplicalo no
cálculo indirecto de
distancias.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Calcula o lado dun cadrado
coñecendo a diagonal.
1.2. Calcula a altura dun triángulo
equilátero ou o apotema dun
hexágono regular coñecendo o
lado.
1.3. Calcula distancias en situacións
e figuras nas que aparecen
triángulos rectángulos.

2. Recoñecer as figuras
semellantes e as súas
propiedades. Interpretar
planos e mapas.

As figuras planas
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas. Fórmulas e
outros recursos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

2.1. Reduce e amplía figuras cunha
razón de semellanza dada.
2.2. Identifica a razón de semellanza
entre dúas figuras que gardan
esa relación.
2.3. Utiliza os procedementos da
proporcionalidade aritmética
para o cálculo de distancias, en
figuras semellantes.

Os corpos xeométricos
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas e volumes.
Fórmulas e outros recursos.

CC

2.4. Interpreta planos e mapas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.5. Relaciona as áreas e os volumes
de figuras semellantes,
coñecendo a relación de
semellanza.
3. Manexar as fórmulas e os
procedementos para
medir a área de figuras
planas, combinándoos
coas ferramentas que
ofrece a relación de
semellanza e o teorema
de Pitágoras.

3.1. Calcula a superficie dun terreo,
dispoñendo do plano e a
escala.

4. Manexar as fórmulas e os
procedementos para
medir a superficie e o

4.1. Resolve problemas que esixen
medir a superficie e o volume
de figuras xeométricas ou reais,

3.2. Resolve problemas que esixen o
cálculo de áreas combinando
distintos recursos: fórmulas das
figuras planas, teorema de
Pitágoras, relacións de
semellanza...

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,

volume de figuras de tres
dimensións,
combinándoos coas
ferramentas que ofrece a
relación de semellanza e
o teorema de Pitágoras.

4.

combinando distintos recursos:
fórmulas, teorema de Pitágoras,
relacións de semellanza...

CSC,
CSIEE

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.
Materiais manipulables para a construción e a análise de figuras xeométricas: colección de sólidos
xeométricos. Poliedros desmontables. Útiles de debuxo e construción.
- Programas informáticos para a visualización e a construción de figuras (p. ex. GeoGebra).
Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de
avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 11
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Estatística
Descrición da unidade
Con esta unidade comezamos un novo bloque: estatística e probabilidade. Non é a primeira vez que estes
estudantes se atopan coa estatística; xa en terceiro de ESO (e en cursos anteriores) se familiarizaron cos conceptos
básicos, como a idea de poboación e mostra, as variables estatísticas, o proceso que se segue en estatística, a
confección dunha táboa de frecuencias e algúns parámetros estatísticos (media, mediana, moda, percorrido,
desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación).
Nesta unidade repásanse os conceptos anteriores e inclúense algúns novos, como as medidas de posición.
Lémbranse as nocións xerais (idea de poboación, mostra, variables estatísticas...) e introdúcense as dúas ramas da
estatística: estatística descritiva e estatística inferencial.
Continúa a unidade cun repaso das táboas de frecuencias e dalgúns parámetros estatísticos (media, varianza,
desviación típica e coeficiente de variación).
Hai un afondamento no tratamento estatístico de datos agrupados en intervalos. É importante que comprendan a
necesidade de agrupar os datos en intervalos cando a variable é continua, ou cando o número de valores que toma
a variable é moi grande. Nestes casos, deberán ser capaces de decidir que intervalos convén tomar para distribuír
os datos que se teñan.
Estúdanse as medidas de posición (mediana, cuartís e centís ou percentís) e a súa contribución á representación
gráfica mediante o diagrama de caixa.
É importante que os estudantes aprendan a calcular os parámetros estatísticos, pero, sobre todo, deben saber
interpretalos.
Para a obtención dos parámetros, aínda que convén que saiban facelo construíndo as táboas, tamén deben ser
capaces de utilizar a calculadora en modo SD.
Finalmente, dedícase un apartado a reflexionar sobre as mostras e as razóns polas que pode ser necesario recorrer
a elas.

-

Coñecementos mínimos
Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial).
Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.

- Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos.
Complementos importantes
- Papel das mostras en estatística.
- Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico.
Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar os métodos da estatística e afondar na práctica de cálculo e interpretación de parámetros. Coñecer
o papel da mostraxe.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Estatística. Nocións xerais
- Individuo, poboación, mostra,
caracteres, variables
(cualitativas, cuantitativas,
discretas, continuas).
- Estatística descritiva e
estatística inferencial.

Criterios
de avaliación
1. Resumir nunha táboa de
frecuencias unha serie de
datos estatísticos e facer
un gráfico adecuado para
a súa visualización.

Gráficos estatísticos
- Identificación e elaboración
de gráficos estatísticos.

Parámetros
estatísticos
- Media, desviación típica e
coeficiente de variación.
- Cálculo de x y ,
coeficiente de
variación para unha
distribución dada por

2. Coñecer os parámetros
estatísticos x y ,
calculalos a partir dunha
táboa de frecuencias e
interpretar o seu
significado.

CC

1.1. Constrúe unha táboa de
frecuencias de datos illados e
represéntaos mediante un
diagrama de barras.
1.2. Dado un conxunto de datos e a
suxestión de que os agrupe en
intervalos, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.
1.3. Dado un conxunto de datos,
recoñece a necesidade de
agrupalos en intervalos e, en
consecuencia, determina unha
posible partición do percorrido,
constrúe a táboa e representa
graficamente a distribución.

Táboas de frecuencias
- Elaboración de táboas de
frecuencias.
- Con datos illados.
- Con datos agrupados
sabendo elixir os
intervalos.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

2.1. Obtén os valores da partir dunha
x y  táboa de frecuencias
(de datos illados ou agrupados)
e utilízaos para analizar
características da distribución.
2.2. Coñece o coeficiente de
variación e válese del para
comparar as dispersións de
dúas distribucións.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

unha táboa (no caso
de datos agrupados,
a partir das marcas
de clase), con e sen
axuda da calculadora
con tratamento SD.

3. Coñecer e utilizar as
medidas de posición.

- Medidas de posición:
mediana, cuartís e centís.
- Obtención das
medidas de posición
en táboas con datos
illados.
Diagramas de caixa
- Representación gráfica
dunha distribución a partir
das súas medidas de
posición: diagrama de caixa
e bigotes.

3.1. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos illados,
constrúe a táboa de frecuencias
acumuladas e, con ela, obtén
medidas de posición (mediana,
cuartís, centís).
3.2. Constrúe o diagrama de caixa e
bigotes correspondente a unha
distribución estatística.

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

3.3. Interpreta un diagrama de caixa
e bigotes dentro dun contexto.
4. Coñecer o papel da
mostraxe e distinguir
algúns dos seus pasos.

4.1. Recoñece procesos de mostraxe
correctos e identifica erros
noutros onde os haxa.

Nocións de estatística
inferencial
- Mostra: aleatoriedade,
tamaño.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 12
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Distribucións bidimensionais
Descrición da unidade
Na estatística unidimensional, os datos (valores dunha variable) aparecen, despois de
seren tratados convenientemente, en táboas de valores. A partir delas fanse representacións gráficas (barras,
histogramas, sectores...) coas cales se visualiza a distribución ou se
obteñen parámetros que resumen de xeito conciso características importantes da
distribución.
Analogamente, na estatística bidimensional, os datos (pares de valores correspondentes a dúas variables que se
relacionan) danse en táboas, a partir das cales se constrúe a representación gráfica (nubes de puntos) coa que se
visualiza o grao de relación entre as variables. E, tamén a partir da táboa, obtéñense os parámetros (correlación,
regresión) cos que se resumen as principais características da distribución.
Neste curso, o estudante debe iniciarse nas distribucións bidimensionais. Por iso só manexará táboas con poucos
valores e afarase a interpretalas de xeito visual a partir de nubes de puntos. Deste xeito aprenderá os significados
de correlación (positiva, negativa, máis ou menos forte) e recta de regresión. E, se o docente o cre oportuno,
aprenderá a valorar de forma aproximada unha correlación a partir dunha nube de puntos.
Enfrontamos o estudante con dous tipos de situacións:
1. Distribucións moi concretas dadas mediante táboas de valores (case sempre cun contexto) que poden ser
representadas graficamente (e, polo tanto, analizadas visualmente) e cuxos parámetros poden ser
calculados, se se desexa.

2. Distribucións descritas, cuxa análise apela ás concepcións ou aos recordos dos estudantes. Por exemplo:
«estatura» e «número de calzado» nun colectivo de nenos de 6 a 10 anos. Neste caso non hai poboación
concreta e, polo tanto, nin se pode representar nin hai datos sobre os que calcular. Simplemente se pretende
que os estudantes pensen que cabe esperar e, se cadra, discutan sobre iso.
A experiencia dinos que esta forma de tratar as distribucións bidimensionais dá lugar a unha aprendizaxe
pracenteira, na que os estudantes comparten as súas concepcións con afección e entusiasmo, e que deixa ideas
claras (aínda que sinxelas).
Coñecementos mínimos
Distinción entre relación estatística e relación funcional.
Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.
Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de puntos.
Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen
dúas variables.

-

Complementos importantes
- Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da correspondente nube de
puntos.
- Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionais e obter o valor da correlación e os
parámetros da recta de regresión.
- Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas que estas se realizan.

Temporalización
Maio

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación
de forma aproximada.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCCEC).

Contidos
Relación funcional e relación
estatística
Dúas variables relacionadas
estatisticamente
- Nube de puntos.
- Correlación.
- Recta de regresión.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as distribucións
bidimensionais, identificar
as súas variables,
representalas e valorar a
correlación de forma
aproximada.

1.1. Identifica unha distribución
bidimensional nunha situación
dada mediante enunciado,
sinala as variables e estima o
signo e, a grandes trazos, o
valor da correlación.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,

O valor da correlación
A recta de regresión para
facer previsións
- Condicións para poder facer
estimacións.
- Fiabilidade.

1.2. Dada unha táboa de valores,
representa a nube de puntos
correspondente, traza de forma
aproximada a recta de
regresión e estima o valor da
correlación.

CCEC

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual coma colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Unidade 13
1.Presentación da unidade
2. Obxectivos didácticos
3. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
4. Estratexias metodolóxicas
5. Recursos
6. Ferramentas de avaliación
7.Medidas para a inclusión e atención a diversidade.
1.

PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título

Probabilidade
Descrición da unidade
Con esta unidade amplíase o estudo sistemático do azar e a probabilidade que os estudantes viron en diferentes
cursos da ESO. O alumnado desta idade ten madureza dabondo para saber se unha experiencia é aleatoria ou non,
se é regular ou irregular e para valorar a probabilidade dun suceso elemental.
É posible, non obstante, que persistan algúns erros preconceptuais, como crer que os resultados obtidos nun
experimento aleatorio inflúen no seguinte. É difícil asimilar que, aínda dispoñendo dun bo número de resultados
previos, non poidamos predicir o resultado da experiencia seguinte.
As definicións dos conceptos básicos: sucesos elementais, tipos de sucesos, relacións e operacións entre eles,
acompáñanse de exemplos resoltos e propostos que axudan a unha mellor comprensión destas. Estes conceptos
permítennos unha primeira aproximación á teoría de conxuntos e as leis da lóxica, pero sen esquecer que o que se
pretende é que os alumnos e as alumnas os manexen con eficacia conceptual sen caer na formalización e a
nomenclatura excesivas.
Coas propiedades da probabilidade e a lei de Laplace para sucesos equiprobables complétase o estudo das
cuestións teóricas, a terminoloxía e as propiedades do azar.
O cálculo de probabilidades, obxecto fundamental da unidade, comeza cunha revisión e afondamento da lei de
Laplace. O reconto de casos convén facelo de modo directo, por medio dalgunha técnica.
O tratamento que lles damos ás experiencias compostas consiste en descompoñelas en experiencias simples sobre
as que consideramos se un resultado inflúe ou non no
seguinte.
Coñecementos mínimos
- Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
- Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e
irregulares.
- Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros
que non o son.
- Aplicación eficaz da lei de Laplace.

-

Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama
en árbore.
Complementos importantes
Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios.
Realización de operacións con sucesos.
Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.
Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas.

-

Temporalización
Xuño

2.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.
2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre
entrada.

3.
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sucesos aleatorios
- Relacións e operacións con
sucesos.
Probabilidades
- Probabilidade dun suceso.
- Propiedades das
probabilidades.
Experiencias aleatorias
- Experiencias irregulares.
- Experiencias regulares.
- Lei de Laplace.
Experiencias compostas
- Extraccións con e sen
reposición.
- Composición de experiencias
independentes. Cálculo de
probabilidades.
- Composición de experiencias
dependentes. Cálculo de
probabilidades.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as características
básicas dos sucesos e
das regras para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica as propiedades dos
sucesos e das probabilidades.

2. Resolver problemas de
probabilidade composta,
utilizando o diagrama en
árbore cando conveña.

2.1. Calcula probabilidades en
experiencias independentes.

CC

CCL,
CMCT,
CD

2.2. Calcula probabilidades en
experiencias dependentes.
2.3. Interpreta táboas de continxencia
e utilízaas para calcular
probabilidades.
2.4. Resolve outros problemas de
probabilidade.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

Táboas de continxencia

4.
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que,
como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e problemas
propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.

5.

RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta unidade:
-

Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

Recursos dixitais
- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.

6.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
- Proba de autoavaliación da unidade.
- Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.
- Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, ademais
da actitude e interese demostrados na aula.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que requira o
desenvolvemento da unidade, dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación».

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
▪ e
▪ i

▪ B1.1. Planificación e expresión ▪ B1.1.Expresar

verbal do proceso de
resolución de problemas.

verbalmente, ▪ MA2B1.1.1.
Expresa ▪ CCL
de forma razoada o proceso
verbalmente, de forma ▪ CMCCT
seguido na resolución dun
razoada, o proceso
problema.
seguido na resolución dun
problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

▪ i

▪ B1.1. Planificación e expresión ▪ B1.2. Utilizar procesos de ▪ MA2B1.2.1.

▪ l

verbal do proceso de
resolución de problemas.
▪ B1.2.
Estratexias
e
procedementos postos en
práctica: relación con outros
problemas
coñecidos;
modificación de variables e
suposición do problema
resolto.
▪ B1.3.
Solucións
e/ou
resultados
obtidos:
coherencia das solucións
coa situación, revisión
sistemática do proceso,
outras
formas
de
resolución,
problemas
parecidos, xeneralizacións
e
particularizacións
interesantes.
▪ B1.4.
Iniciación
á
demostración
en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes,
etc.

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

Analiza
e ▪ CMCCT
comprende o enunciado
que cómpre resolver ou
demostrar
(datos,
relacións entre os datos,
condicións,
hipótese,
coñecementos
matemáticos necesarios,
etc.).

▪ MA2B1.2.2.

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

▪ MA2B1.2.3.

Realiza ▪ CMCCT
estimacións e elabora
conxecturas sobre os
resultados dos problemas
que cómpre a resolver, e
valora a súa utilidade e a
súa eficacia.

▪ MA2B1.2.4.

Utiliza ▪ CMCCT
estratexias heurísticas e ▪ CAA
procesos de razoamento
na
resolución
de
problemas.

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre ▪ CMCCT

o proceso de resolución ▪ CAA
de problemas.
▪ d
▪ i
▪ l

▪ B1.4.

Iniciación
á ▪ B1.3. Realizar demostracións ▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes ▪ CMCCT
demostración
en
sinxelas de propiedades ou
métodos de demostración
matemáticas:
métodos,
teoremas
relativos
a
en función do contexto
razoamentos, linguaxes,
contidos
alxébricos,
matemático.
etc.
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e ▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre ▪ CMCCT
▪ B1.5.
Métodos
de
o
proceso
de
probabilísticos.
demostración: redución ao
demostración (estrutura,
absurdo;
método
de
método,
linguaxe
e
indución; contraexemplos;
símbolos, pasos clave,
razoamentos encadeados,
etc.).
etc.
▪ B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe

▪ B1.7.

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

▪ g
▪ i

▪ i
▪ l
▪ m

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e ▪ B1.4. Elaborar un informe ▪ MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, ▪ CMCCT

indutivo.
▪ B1.7. Linguaxe gráfica e
alxébrica, e outras formas
de representación de
argumentos.
▪ B1.8.
Elaboración
e
presentación oral e/ou
escrita,
utilizando
as
ferramentas tecnolóxicas
axeitadas, de informes
científicos sobre o proceso
seguido na resolución dun
problema
ou
na
demostración dun resultado
matemático.
▪ B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a
organización de datos.
– Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais
ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e
a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou
estatístico.
– Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo, e
os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información
e as ideas matemáticas.
▪ B1.10.

científico escrito que sirva
a notación e os símbolos
para comunicar as ideas
matemáticos adecuados
matemáticas xurdidas na
ao contexto e á situación.
resolución dun problema ou
Utiliza ▪ CMCCT
nunha demostración, coa ▪ MA2B1.4.2.
argumentos,
precisión e o rigor
xustificacións,
adecuados.
explicacións
e
razoamentos explícitos e
coherentes.
▪ MA2B1.4.3.

Emprega as ▪ CMCCT
ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
adecuadas ao tipo de
problema, á situación que
cumpra resolver ou á
propiedade ou o teorema
que haxa que demostrar,
tanto na procura de
resultados como para a
mellora da eficacia na
comunicación das ideas
matemáticas.

Planificación
e ▪ B1.5.
Planificar ▪ MA2B1.5.1.
Coñece
a ▪ CMCCT
realización de proxectos e
adecuadamente o proceso
estrutura do proceso de
investigacións matemáticas
de investigación, tendo en
elaboración
dunha
a partir de contextos da
conta o contexto en que se
investigación matemática:
realidade ou do mundo das
desenvolve e o problema de
problema
de
matemáticas, de xeito
investigación formulado.
investigación, estado da
individual e en equipo.
cuestión,
obxectivos,
hipótese, metodoloxía,

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Contidos

Obxectivos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
resultados, conclusións,
etc.
▪ MA2B1.5.2.

Planifica ▪ CMCCT
adecuadamente
o ▪ CSIEE
proceso de investigación,
tendo en conta o contexto
en que se desenvolve e o
problema de investigación
formulado.

▪ MA2B1.5.3.

Afonda na ▪ CMCCT
resolución
dalgúns
problemas, formulando
novas
preguntas,
xeneralizando a situación
ou os resultados, etc.

▪ b

▪ B1.4.

▪ d
▪ h
▪ i
▪ l
▪ m

▪

▪ n

▪
▪

▪

▪ e
▪ g
▪ i

Iniciación
á ▪ B1.6. Practicar estratexias ▪ MA2B1.6.1. Xeneraliza e
demostración
en
para a xeración de
demostra propiedades de
matemáticas:
métodos,
investigacións
contextos matemáticos
razoamentos, linguaxes,
matemáticas, a partir da
numéricos,
alxébricos,
etc.
resolución dun problema e o
xeométricos, funcionais,
afondamento posterior, da
estatísticos
ou
B1.5.
Métodos
de
xeneralización
de
probabilísticos.
demostración: redución ao
propiedades
e
leis
absurdo;
método
de
Busca
matemáticas,
e
do ▪ MA2B1.6.2.
indución; contraexemplos;
conexións entre contextos
afondamento
nalgún
razoamentos encadeados,
da realidade e do mundo
momento da historia das
etc.
das matemáticas (a
matemáticas,
concretando
B1.6. Razoamento dedutivo e
historia da humanidade e
todo
iso
en
contextos
indutivo.
a
historia
das
numéricos,
alxébricos,
B1.7. Linguaxe gráfica e
matemáticas; arte e
xeométricos,
funcionais,
alxébrica, e outras formas
matemáticas; tecnoloxías
estatísticos
ou
de representación de
e matemáticas, ciencias
probabilísticos.
argumentos.
experimentais
e
B1.10.
Planificación
e
matemáticas, economía e
realización de proxectos e
matemáticas, etc.) e entre
investigacións matemáticas
contextos matemáticos
a partir de contextos da
(numéricos e xeométricos,
realidade ou do mundo das
xeométricos e funcionais,
matemáticas, de xeito
xeométricos
e
individual e en equipo.
probabilísticos, discretos
e continuos, finitos e
infinitos, etc.).

▪ B1.7.

Linguaxe gráfica e ▪ B1.7. Elaborar un informe ▪ MA2B1.7.1. Consulta as
alxébrica, e outras formas
científico escrito que recolla
fontes de información
de representación de
o proceso de investigación
adecuadas ao problema
argumentos.
realizado, coa precisión e o
de investigación.
rigor adecuados.
▪ B1.10.
Planificación
e
▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe,
realización de proxectos e
a notación e os símbolos
investigacións matemáticas
matemáticos adecuados
a partir de contextos da
ao contexto do problema
realidade ou do mundo das
de investigación.
matemáticas, de xeito
individual e en equipo.
▪ MA2B1.7.3.
Utiliza
▪ B1.11.
Elaboración
e
argumentos,
presentación dun informe
xustificacións,

▪ CMCCT

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CCL
▪ CMCCT

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
científico sobre o proceso,
os resultados e as
conclusións do proceso de
investigación
desenvolvido,utilizando as
ferramentas e os medios
tecnolóxicos axeitados.

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
explicacións
e
razoamentos explícitos e
coherentes.
▪ MA2B1.7.4.

Emprega as ▪ CMCCT
ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
adecuadas ao tipo de
problema
de
investigación.

▪ MA2B1.7.5.

Transmite ▪ CCL
certeza e seguridade na
comunicación das ideas,
así como dominio do tema
de investigación.

▪ MA2B1.7.6. Reflexiona sobre ▪ CMCCT

o
proceso
de
investigación e elabora
conclusións sobre o nivel
de resolución do problema
de investigación e de
consecución
de
obxectivos e, sí mesmo,
formula
posibles
continuacións
da
investigación; analiza os
puntos fortes e débiles do
proceso e fai explícitas as
súas impresións persoais
sobre a experiencia
▪ i
▪ l

▪ B1.12. Práctica de procesos de ▪ B1.8. Desenvolver procesos ▪ MA2B1.8.1.

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

Identifica ▪ CMCCT
de matematización en
situacións problemáticas ▪ CSC
contextos da realidade cotiá
da realidade susceptibles
(numéricos, xeométricos,
de conter problemas de
funcionais, e estatísticos ou
interese.
probabilísticos) a partir da
Establece ▪ CMCCT
identificación de problemas ▪ MA2B1.8.2.
conexións
entre
o
en situacións da realidade.
problema do mundo real e
o mundo matemático,
identificando o problema
ou
os
problemas
matemáticos
que
subxacen nel, así como os
coñecementos
matemáticos necesarios.
▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou ▪ CMCCT

constrúe
modelos
matemáticos axeitados
que permitan a resolución
do problema ou dos
problemas dentro do
campo das matemáticas.
▪ MA2B1.8.4.

Interpreta a ▪ CMCCT
solución matemática do
problema no contexto da

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
realidade.
▪ MA2B1.8.5.

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

▪ i

▪ B1.12. Práctica de procesos de ▪ B1.9. Valorar a modelización ▪ MA2B1.9.1. Reflexiona sobre ▪ CMCCT

matematización
e
modelización, en contextos
da
realidade
e
matemáticos, de xeito
individual e en equipo.
▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ i
▪ l
▪ m
▪ n
▪ ñ
▪ o
▪ p

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

o proceso e obtén
conclusións sobre logros
conseguidos, resultados
mellorables, impresións
persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións

▪ B1.10.

Planificación
e ▪ B1.10. Desenvolver e cultivar ▪ MA2B1.10.1.
Desenvolve
realización de proxectos e
as actitudes persoais
actitudes axeitadas para o
investigacións matemáticas
inherentes ao quefacer
traballo en matemáticas
a partir de contextos da
matemático.
(esforzo, perseveranza,
realidade ou do mundo das
flexibilidade
para
a
matemáticas, de xeito
aceptación da crítica
individual e en equipo.
razoada, convivencia coa
incerteza, tolerancia da
▪ B1.12. Práctica de procesos de
frustración, autoanálise
matematización
e
continuo,
autocrítica
modelización, en contextos
constante, etc.).
da
realidade
e
matemáticos, de xeito
▪ MA2B1.10.2. Formúlase a
individual e en equipo.
resolución de retos e
problemas coa precisión,
o esmero e o interese
adecuados ao nivel
educativo e á dificultade
da situación.

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ MA2B1.10.3.

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes de curiosidade e ▪ CAA
indagación, xunto con
hábitos de formular e
formularse preguntas e
procurar
respostas
axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados
achados; etc.

▪ MA2B1.10.4.

Desenvolve ▪ CSC
habilidades sociais de ▪ CSIEE
cooperación e traballo en
equipo.

▪ b
▪ i
▪ l
▪ m

▪ B1.13. Confianza nas propias ▪ B1.11. Superar bloqueos e ▪ MA2B1.11.1.

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

inseguridades ante a
resolución de situacións
descoñecidas.

Toma ▪ CMCCT
decisións nos procesos de ▪ CSIEE
resolución de problemas,
de investigación e de
matematización ou de
modelización, e valora as
consecuencias destas e a

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Contidos

Obxectivos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

▪ b

▪ B1.13. Confianza nas propias ▪ B1.12. Reflexionar sobre as ▪ MA2B1.12.1.

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

▪ i
▪ l

▪ g

decisións
tomadas,
valorando a súa eficacia e
aprendendo delas para
situacións similares futuras.

Reflexiona ▪ CMCCT
sobre
os
procesos ▪ CAA
desenvolvidos, tomando
conciencia das súas
estruturas; valorando a
potencia, a sinxeleza e a
beleza das ideas e dos
métodos
utilizados;
aprendendo diso para
situacións futuras; etc.

▪ B1.9. Utilización de medios ▪ B1.13.

▪ i

–
–

–

–

–

–

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais
ou estatísticos.
Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e
a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os
procesos levados a cabo, e
os resultados e as
conclusións que se obteñen.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información
e as ideas matemáticas.

Empregar
as ▪ MA2B1.13.1.
Selecciona ▪ CMCCT
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
asecuadas, de forma
axeitadas e utilízaas para
autónoma,
realizando
a realización de cálculos
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
alxébricos ou estatísticos,
estatísticos, cando a
facendo representacións
dificultade destes impida
gráficas,
recreando
ou non aconselle facelos
situacións
matemáticas
manualmente.
mediante simulacións ou
analizando con sentido ▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios ▪ CMCCT
tecnolóxicos para facer
crítico situacións diversas
representacións gráficas
que axuden á comprensión
de
funcións
con
de conceptos matemáticos
expresións
alxébricas
ou á resolución de
complexas e extraer
problemas.
información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
▪ MA2B1.13.3.

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

▪ MA2B1.13.4.

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

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios ▪ CMCCT

tecnolóxicos para o
tratamento de datos e
gráficas
estatísticas,
extraer información e
elaborar conclusións.
▪ e
▪ g
▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios ▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías ▪ MA2B1.14.1.

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

da información e da
comunicación de xeito
habitual no proceso de

documentos
propios
(de
presentación,

Elabora ▪ CD
dixitais
texto,
imaxe,
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Obxectivos

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

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe

aprendizaxe, procurando,
vídeo, son, etc.), como
analizando e seleccionando
resultado do proceso de
información salientable en
procura,
análise
e
internet ou noutras fontes,
selección de información
elaborando
documentos
salientable,
coa
propios,
facendo
ferramenta tecnolóxica
exposicións
e
axeitada, e compárteos
argumentacións destes, e
para a súa discusión ou
compartíndoos en ámbitos
difusión.
apropiados para facilitar a
▪ MA2B1.14.2.
Utiliza os ▪ CCL
interacción.
recursos creados para
apoiar a exposición oral
dos contidos traballados
na aula.
▪ MA2B1.14.3.

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

▪ MA2B1.14.4.

Emprega ▪ CD
ferramentas tecnolóxicas ▪ CSC
para compartir ideas e ▪ CSIEE
tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra
▪ g
▪ i

▪ e
▪ i

▪ B2.1. Estudo das matrices ▪ B2.1.

como ferramenta para
manexar e operar con datos
estruturados en táboas e
grafos. Clasificación de
matrices. Operacións.
▪ B2.2.
Aplicación
das
operacións das matrices e
das súas propiedades na
resolución de problemas
extraídos de contextos
reais.

Utilizar a linguaxe ▪ MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe ▪ CMCCT
matricial e as operacións
matricial para representar
con matrices para describir
datos facilitados mediante
e interpretar datos e
táboas ou grafos e para
relacións na resolución de
representar sistemas de
problemas diversos.
ecuacións lineais, tanto de
xeito manual como co
apoio
de
medios
tecnolóxicos axeitados.
▪ MA2B2.1.2.

Realiza ▪ CMCCT
operacións con matrices e
aplica as propiedades
destas
operacións
adecuadamente, de xeito
manual ou co apoio de
medios tecnolóxicos.

▪ B2.1. Estudo das matrices ▪ B2.2. Transcribir problemas ▪ MA2B2.2.1.

como ferramenta para
manexar e operar con datos
estruturados en táboas e
grafos. Clasificación de

expresados en linguaxe
usual á linguaxe alxébrica e
resolvelos
utilizando
técnicas
alxébricas

Determina o ▪ CMCCT
rango dunha matriz, ata
orde 4, aplicando o
método de Gauss ou
determinantes.
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Contidos

Obxectivos

matrices. Operacións.
Aplicación
das
operacións das matrices e
das súas propiedades na
resolución de problemas
extraídos de contextos
reais.
B2.3.
Determinantes.
Propiedades elementais.
B2.4. Rango dunha matriz.
B2.5. Matriz inversa.
B2.6. Representación matricial
dun sistema: discusión e
resolución de sistemas de
ecuacións lineais. Método
de Gauss. Regra de
Cremor. Aplicación á
resolución de problemas.

▪ B2.2.

▪
▪
▪
▪

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe

determinadas
(matrices, ▪ MA2B2.2.2. Determina as ▪ CMCCT
determinantes e sistemas
condicións para que unha
de ecuacións), e interpretar
matriz teña inversa e
criticamente o significado
calcúlaa empregando o
das solucións.
método máis axeitado.
▪ MA2B2.2.3.

Resolve ▪ CMCCT
problemas susceptibles
de seren representados
matricialmente
e
interpreta os resultados
obtidos

▪ MA2B2.2.4.

Formula ▪ CMCCT
alxebricamente
as
restricións
indicadas
nunha situación da vida
real, estuda e clasifica o
sistema de ecuacións
lineais
formulado,
resólveo nos casos en
que
sexa
posible
(empregando o método
máis axeitado), e aplícao
para resolver problemas.

Bloque 3. Análise
▪ i

▪ B3.1. Límite dunha función nun ▪ B3.1. Estudar a continuidade ▪ MA2B3.1.1.

punto e no infinito.
Continuidade
dunha
función.
Tipos
de
descontinuidade. Teorema
de Bolzano.
▪ B3.2.
Función derivada.
Teoremas de Rolle e do
valor medio. A regra de
L'Hôpital. Aplicación ao
cálculo de límites.
▪ B3.3. Aplicacións da derivada:
problemas de optimización.

dunha función nun punto ou
nun intervalo, aplicando os
resultados que se derivan
diso.

Coñece as ▪ CMCCT
propiedades das funcións
continuas e representa a
función nun ámbito dos
puntos
de
descontinuidade.

▪ MA2B3.1.2.

Aplica
os ▪ CMCCT
conceptos de límite e de
derivada á resolución de
problemas, así como os
teoremas relacionados.

▪ i

▪ B3.2.

Función derivada. ▪ B3.2. Aplicar o concepto de ▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de ▪ CMCCT
Teoremas de Rolle e do
derivada dunha función nun
L'Hôpital para resolver
valor medio. Regra de
punto, a súa interpretación
indeterminacións
no
L'Hôpital. Aplicación ao
xeométrica e o cálculo de
cálculo de límites.
cálculo de límites.
derivadas ao estudo de
Formula ▪ CMCCT
fenómenos naturais, sociais ▪ MA2B3.2.2.
▪ B3.3. Aplicacións da derivada:
problemas
de
ou tecnolóxicos, e á
problemas de optimización.
optimización relacionados
resolución de problemas
coa xeometría ou coas
xeométricos, de cálculo de
ciencias experimentais e
límites e de optimización.
sociais, resólveos e
interpreta o resultado
obtido dentro do contexto.

▪ i

▪ B3.4. Primitiva dunha función. ▪ B3.3. Calcular integrais de ▪ MA2B3.3.1.

Integral
Propiedades.

indefinida.
Técnicas

funcións sinxelas aplicando
as técnicas básicas para o

Aplica
os ▪ CMCCT
métodos básicos para o
cálculo de primitivas de
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Obxectivos

Contidos
elementais para o cálculo
de primitivas (integrais
inmediatas
e
case
inmediatas, racionais, por
partes e por cambios de
variable sinxelos).

▪ g
▪ i

Criterios de
avaliación
cálculo de primitivas.

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
funcións.

▪ B3.5.

Integral
definida. ▪ B3.4. Aplicar o cálculo de ▪ MA2B3.4.1. Calcula a área ▪ CMCCT
Teoremas do valor medio e
integrais definidas na
de recintos limitados por
fundamental do cálculo
medida de áreas de rexións
rectas e curvas sinxelas
integral. Regra de Barrow.
planas limitadas por rectas
ou por dúas curvas.
Aplicación ao cálculo de
e curvas sinxelas que sexan
▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios ▪ CMCCT
áreas de rexións planas.
doadamente
tecnolóxicos axeitados
representables e, en xeral,
para
representar
e
á resolución de problemas.
resolver problemas de
áreas
de
recintos
limitados por funcións
coñecidas.

Bloque 4. Xeometría
▪ i

▪ B4.1. Vectores no espazo ▪ B4.1.

tridimensional. Operacións.
Base, dependencia e
independencia
lineal.
Produto escalar, vectorial e
mixto.
Significado
xeométrico.

▪ i

Resolver problemas ▪ MA2B4.1.1.
Realiza ▪ CMCCT
xeométricos
espaciais,
operacións
elementais
utilizando vectores.
con vectores, manexando
correctamente
os
conceptos de base e de
dependencia
e
independencia lineal, e
define e manexa as
operacións básicas con
vectores no espazo,
utilizando a interpretación
xeométrica
das
operacións con vectores
para resolver problemas
xeométricos.

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o ▪ B4.2. Resolver problemas de ▪ MA2B4.2.1.

plano
no
espazo.
Identificación
dos
elementos característicos.
▪ B4.3.
Posicións relativas
(incidencia, paralelismo e
perpendicularidade entre
rectas e planos).

incidencia, paralelismo e
perpendicularidade entre
rectas e planos utilizando as
ecuacións da recta e do
plano no espazo.

Expresa a ▪ CMCCT
ecuación da recta das
súas distintas formas,
pasando dunha a outra
correctamente,
identificando en cada
caso os seus elementos
característicos,
e
resolvendo os problemas
afíns entre rectas.

▪ MA2B4.2.2.

Obtén
a ▪ CMCCT
ecuación do plano nas
súas distintas formas,
pasando dunha a outra
correctamente,
identificando en cada
caso os seus elementos
característicos.

▪ MA2B4.2.3.

Analiza

a ▪ CMCCT

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
posición relativa de planos
e rectas no espazo,
aplicando
métodos
matriciais e alxébricos.
▪ MA2B4.2.4.

Obtén
as ▪ CMCCT
ecuacións de rectas e
planos en diferentes
situacións.

▪ i

▪ B4.1. Vectores no espazo ▪ B4.3. Utilizar os produtos entre ▪ MA2B4.3.1.

tridimensional. Operacións.
Base, dependencia e
independencia
lineal.
Produto escalar, vectorial e
mixto.
Significado
xeométrico.
▪ B4.2. Ecuacións da recta e o
plano
no
espazo.
Identificación
dos
elementos característicos.
▪ B4.4. Propiedades métricas
(cálculo
de
ángulos,
distancias,
áreas
e
volumes).

vectores para calcular
ángulos, distancias, áreas e
volumes, calculando o seu
valor e tendo en conta o seu
significado xeométrico.

Manexa o ▪ CMCCT
produto escalar e vectorial
de dous vectores, o
significado xeométrico, a
expresión analítica e as
propiedades.

▪ MA2B4.3.2.

Coñece
o ▪ CMCCT
produto mixto de tres
vectores, o seu significado
xeométrico,
a
súa
expresión analítica e as
propiedades.

▪ MA2B4.3.3.

Determina ▪ CMCCT
ángulos, distancias, áreas
e volumes utilizando os
produtos escalar, vectorial
e mixto, aplicándoos en
cada caso á resolución de
problemas xeométricos.

▪ MA2B4.3.4.

Realiza ▪ CMCCT
investigacións utilizando
programas informáticos
específicos
para
seleccionar e estudar
situacións novas da
xeometría relativas a
obxectos como a esfera.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ i

▪ B5.1. Sucesos. Operacións ▪ B5.1. Asignar probabilidades a ▪ MA2B5.1.1.

con sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos
mediante a regra de
Laplace e a partir da súa
frecuencia
relativa.
Axiomática de Kolmogorov.
▪ B5.2.
Aplicación
da
combinatoria ao cálculo de
probabilidades.
▪ B5.3. Experimentos simples e
compostos. Probabilidade
condicionada. Dependencia
e
independencia
de
sucesos.

Calcula
a ▪ CMCCT
sucesos aleatorios en
probabilidade de sucesos
experimentos simples e
en experimentos simples
compostos (utilizando a
e
compostos,
regra de Laplace en
condicionada ou non,
combinación con diferentes
mediante a regra de
técnicas de reconto e a
Laplace, as fórmulas
axiomática
da
derivadas da axiomática
probabilidade), así como a
de
Kolmogorov
e
sucesos
aleatorios
diferentes técnicas de
condicionados (teorema de
reconto.
Bayes), en contextos
Calcula ▪ CMCCT
relacionados co mundo ▪ MA2B5.1.2.
probabilidades a partir dos
real.
sucesos que constitúen
unha partición do espazo

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

▪ B5.4.

Teoremas
da
probabilidade total e de
Bayes.
Probabilidades
iniciais
e
finais
e
verosimilitude dun suceso.

▪ g
▪ i

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
mostral.
▪ MA2B5.1.3.

Calcula
a ▪ CMCCT
probabilidade final dun
suceso aplicando a
fórmula de Bayes.

▪ B5.5.

Variables aleatorias ▪ B5.2. Identificar os fenómenos ▪ MA2B5.2.1.
Identifica ▪ CMCCT
discretas (distribución de
que poden modelizarse
fenómenos que poden
probabilidade,
media,
mediante as distribucións
modelizarse mediante a
varianza e desviación
de probabilidade binomial e
distribución
binomial,
típica) e continuas (función
normal, calculando os seus
obtén os seus parámetros
de densidade e función de
parámetros e determinando
e calcula a súa media e
distribución).
a
probabilidade
de
desviación típica.
diferentes
sucesos
▪ B5.6. Distribución binomial.
▪ MA2B5.2.2.
Calcula ▪ CMCCT
asociados.
Caracterización
e
probabilidades asociadas
identificación do modelo.
a
unha
distribución
Cálculo de probabilidades.
binomial
a
partir
da súa
▪ B5.7. Distribución normal.
función de probabilidade,
Tipificación da distribución
da táboa da distribución
normal. Asignación de
ou mediante calculadora,
probabilidades
nunha
folla de cálculo ou outra
distribución normal.
ferramenta tecnolóxica.
▪ B5.8.
Cálculo
de
probabilidades mediante a
▪ MA2B5.2.3. Coñece as ▪ CMCCT
aproximación
da
características e os
distribución binomial pola
parámetros
da
normal.
distribución normal e
valora a súa importancia
no mundo científico.
▪ MA2B5.2.4.

Calcula ▪ CMCCT
probabilidades
de
sucesos asociados a
fenómenos que poden
modelizarse mediante a
distribución normal a partir
da táboa da distribución
ou mediante calculadora,
folla de cálculo ou outra
ferramenta tecnolóxica.

▪ MA2B5.2.5.

Calcula ▪ CMCCT
probabilidades
de
sucesos asociados a
fenómenos que poden
modelizarse mediante a
distribución binomial a
partir da súa aproximación
pola normal, valorando se
se dan as condicións
necesarias para que sexa
válida.

▪ b
▪ e
▪ i
▪ l

▪ B5.9. Identificación das fases e ▪ B5.3. Utilizar o vocabulario ▪ MA2B5.3.1.

tarefas
dun
estudo
estatístico.
Análise
e
descrición de traballos
relacionados coa estatística

axeitado para a descrición
de situacións relacionadas
co azar e a estatística,
analizando un conxunto de

Utiliza
un ▪ CCL
vocabulario axeitado para ▪ CMCCT
describir
situacións
relacionadas co azar e
elabora análises críticas
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Obxectivos

Contidos
e o azar, interpretando a
información e detectando
erros e manipulacións.

Criterios de
avaliación
datos ou interpretando de
forma crítica informacións
estatísticas presentes nos
medios de comunicación,
en especial os relacionados
coas ciencias e outros
ámbitos,
detectando
posibles
erros
e
manipulacións tanto na
presentación dos datos
como na das conclusións.

Estándares de
Competencias clave
aprendizaxe
sobre
traballos
relacionados
coa
probabilidade e/ou a
estatística aparecidos en
medios de comunicación
e noutros ámbitos da vida
cotiá.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS
A distribución temporal inicialmente prevista para o desenrolo das 14 unidades e a
introductoria de acordo coa carga lectiva asignada (4 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 5
Segunda avaliación: unidades 6 a 10
Terceira avaliación : unidades 10 a 14

Unidade 1
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Álxebra de matrices
Descrición da unidade
Nesta unidade preséntanse as matrices como datos estruturados e, a continuación, afóndase nelas definindo
unhas operacións que responden a útiles manipulacións coas que se conseguen resultados perfectamente
identificables a partir dos datos dun problema.
A suma e o produto por un número defínense de forma natural. Non obstante, o produto de matrices parece máis
artificioso. Por iso se lle dedica máis espazo e atención, tanto para aprender o seu proceso de obtención (o produto
dun vector fila por un vector columna prepara eficazmente o procedemento do produto de dúas matrices calquera)
como o significado que ten este produto en diversos contextos.
As propiedades das operacións están cargadas de contido teórico. Na súa maior parte poderían prescindir destas
os estudantes menos interesados. É necesario, non obstante, insistir na non conmutatividade do produto e nas
repercusións que trae á hora de despexar unha matriz incógnita nunha ecuación matricial.
O cálculo da inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss é bonito e interesante, aínda que menos eficaz
que o proceso que se aprenderá na unidade 2. Por iso, a utilización do método de Gauss para achar a inversa
dunha matriz pode quedar como algo anecdótico e ocasional.
O estudo do rango dunha matriz será moi útil para a discusión de sistemas de ecuacións. Para realizalo de forma
adecuada foi necesario falar das n-uplas de números reais como vectores e da súa dependencia ou independencia
lineal, adiantándonos así a un contido sobre o que se insistirá na unidade 4.
Nesta unidade, o cálculo do rango realízase mediante o método de Gauss. Na próxima unidade aprenderemos a
facelo coa axuda dos determinantes.

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª e 4.ª semanas de setembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver problemas.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Matrices
- Conceptos básicos: vector
fila, vector columna,
dimensión, matriz cadrada,
trasposta, simétrica,
triangular...
Operacións con matrices
- Suma, produto por un
número, produto.
Propiedades.
Matrices cadradas
- Matriz unidade.
- Matriz inversa doutra.
- Obtención da inversa
dunha matriz polo método
de Gauss.
- Resolución de ecuacións
matriciais.
n-uplas de números reais
- Dependencia e
independencia lineal.
Propiedade fundamental.
- Obtención dunha
n-upla combinación lineal
doutras.
- Constatación de se un
conxunto de n-uplas é LD
ou LI.
Rango dunha matriz
- Obtención do rango dunha
matriz por observación dos
seus elementos (en casos
evidentes).
- Cálculo do rango dunha
matriz polo método de
Gauss.
- Discusión do rango dunha

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer e utilizar
eficazmente as matrices, as
súas operacións e as súas
propiedades.

1.1. Realiza operacións
combinadas con matrices.

2. Coñecer o significado de
rango dunha matriz e
calculalo mediante o
método de Gauss.

2.1. Calcula o rango dunha
matriz numérica.

3. Resolver problemas
alxébricos mediante
matrices e as súas
operacións.

3.1. Expresa un enunciado
mediante unha relación
matricial, resólveo e
interpreta a solución
dentro do contexto do
enunciado.

2.2. Relaciona o rango dunha
matriz coa dependencia
lineal das súas filas ou as
súas columnas.

CC

CMCT,
CAA

CMCT,
CAA,
CSIEE

CCL,
CMCT,
CD

matriz dependente dun
parámetro.
5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 2
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Determinantes
Descrición da unidade
Na segunda páxina da unidade motívase o estudo dos determinantes pola relación entre a compatibilidade dun
sistema de dúas ecuacións con dúas incógnitas e o feito de que o valor do correspondente determinante de orde
dous sexa ou non distinto de cero. É unha preparación moi útil para as definicións posteriores.
O obxectivo desta unidade é que o estudante calcule determinantes de calquera orde e os aplique na obtención
do rango dunha matriz. Para iso, a secuencia didáctica que se seguiu é a seguinte:
- Determinantes de orde dous. Cálculo. Propiedades descritas e xustificadas da forma máis xeral posible co fin
de que abran o camiño ás mesmas propiedades en determinantes de ordes superiores.
- Determinantes de orde tres. Regra de Sarrus, poñendo atención a que participan todos os posibles produtos de
tres factores, un de cada fila e de cada columna. Propiedades, novamente xustificadas.
- Determinantes de orde n. Faise mención a como se decide o signo de cada produto de n factores mediante as
permutacións dos subíndices e á paridade do número de investimentos en cada permutación. Aínda que é dunha
complexidade superior á que se require neste curso, pareceunos adecuado que os estudantes consideren o
proceso e os mellores poidan afondar nel. A continuación, dáse e xustifícase a regra que permite “facer ceros”
nunha liña e “desenvolver” o determinante polos elementos da devandita liña.
- Aplicación do cálculo de determinantes e a comprensión das súas propiedades para achar o rango dunha matriz.
Nos exercicios (resoltos, guiados e propostos) dedicamos unha atención moi especial á aplicación das propiedades
dos determinantes para efectuar simplificacións ou para xustificar igualdades.

2. TEMPORALIZACIÓN
1.ª e 2.ª semanas de outubro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o seu valor e aplicalos á obtención
do rango dunha matriz.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Determinantes de ordes dous e tres
- Determinantes de orde dous.
Propiedades.
- Determinantes de orde tres.
Propiedades.
- Cálculo de determinantes de orde tres
pola regra de Sarrus.
Determinantes de
orde n
- Menor dunha matriz. Menor
complementario e adxunto dun
elemento dunha matriz cadrada.
Propiedades.
- Desenvolvemento dun determinante
polos elementos dunha liña.
- Cálculo dun determinante “facendo
ceros” nunha das súas liñas.
- Aplicacións das propiedades dos
determinantes no cálculo destes e na
comprobación de identidades.
Rango dunha matriz mediante
determinantes
- O rango dunha matriz como a máxima
orde dos seus menores non nulos.
- Determinación do rango dunha matriz
a partir dos seus menores.
Cálculo da inversa dunha matriz
- Expresión da inversa dunha matriz a
partir dos adxuntos dos seus
elementos.
- Cálculo da inversa dunha matriz
mediante determinantes.
5.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Dominar o
automatismo para o
cálculo de
determinantes.

1.1. Calcula o valor numérico
dun determinante ou obtén
a expresión dun
determinante
33 con algunha letra.

CMCT,
CD

2. Coñecer as
propiedades dos
determinantes e
aplicalas para o
cálculo destes.

2.1. Obtén o desenvolvemento
(ou o valor) dun
determinante no que
interveñen letras, facendo
uso razoado das
propiedades dos
determinantes.

CCL,
CMCT

2.2. Recoñece as propiedades
que se utilizan nas
igualdades entre
determinantes.
3. Coñecer a
caracterización do
rango dunha matriz
pola orde dos seus
menores, e aplicala a
casos concretos.

3.1. Acha o rango dunha matriz
numérica mediante
determinantes.

4. Calcular a inversa
dunha matriz
mediante
determinantes.

4.1. Recoñece a existencia ou
non da inversa dunha
matriz e calcúlaa no seu
caso.

3.2. Discute o valor do rango
dunha matriz na que
intervén un parámetro.

CMCT,
CSIEE

CMCT,
CAA

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 3
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Sistemas de ecuacións
Descrición da unidade
O estudante deste nivel, antes de comezar a estudar as técnicas que aquí se dan, sabe resolver ecuacións e
sistemas. Os métodos que espontaneamente utiliza son os que coñece desde terceiro de secundaria: substitución,
redución... e con eles pode resolver sistemas de varias ecuacións e varias incógnitas.
É conveniente, e así pretendemos reflectilo no texto, que o estudante considere perfectamente válidos todos os
métodos que coñece e vexa os novos como unha mellora natural daqueles. Por iso presentamos o método de
Gauss como unha xeneralización do método de redución, que permite chegar a un sistema de ecuacións no cal
cada ecuación ten unha incógnita menos que a anterior e, polo tanto, se pode resolver graduadamente.
É moi importante que o estudante distinga os diferentes tipos de sistemas de ecuacións: incompatibles ou
compatibles e, dentro destes, determinados ou indeterminados. E que saiba recoñecer como é cada un dos que
se lle presentan. Para iso resulta moi útil a referencia xeométrica; rectas para as ecuacións con dúas incógnitas e
planos para as de tres. O feito de que os estudantes non coñezan a xeometría analítica do espazo non supón
ningunha traba para a interpretación xeométrica dunha ecuación lineal con tres incógnitas como un plano, e a
relación que hai entre os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas, así como as posicións
en que poden estar dous ou máis planos.
Aínda que o método de Gauss serve para decidir sobre a compatibilidade dun sistema, co teorema de Rouché,
que se presenta a continuación, afróntase esta casuística de forma moito máis eficiente, apoiándonos nos rangos
das matrices que interveñen.
A demostración da regra de Cramer realizámola para sistemas 4 4. Pareceunos que é suficiente para apreciar
todos os matices do proceso, evitando a complicada notación que esixe a versión n n.
Unha vez que os estudantes se familiaricen coa regra de Cramer e a súa aplicación á resolución de ecuacións,
aprenderán a escoller entre este método ou o de Gauss para resolver sistemas.
Entendemos, e así o facemos ver no texto, que:
- Para resolver sistemas de ecuacións con coeficientes numéricos, con frecuencia é preferible o método de
Gauss.
- Para discutir sistemas de ecuacións dependentes dun ou máis parámetros, case sempre é preferible recorrer
aos determinantes, en maior medida cantas máis veces apareza o parámetro (ou os parámetros).

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª e 4.ª semanas de outubro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de ecuacións e resolvelos mediante
diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sistemas de ecuacións lineais
- Sistemas equivalentes.
- Transformacións que manteñen a
equivalencia.
- Sistema compatible,
incompatible, determinado,
indeterminado.
- Interpretación xeométrica dun
sistema de ecuacións con dous
ou tres incógnitas segundo sexa
compatible ou incompatible,
determinado ou indeterminado.
Método de Gauss
- Estudo e resolución de sistemas
polo método de Gauss.
Teorema de Rouché
- Aplicación do teorema de Rouché
á discusión de sistemas de
ecuacións.
Regra de Cramer
- Aplicación da regra de Cramer á
resolución de sistemas.
Sistemas homoxéneos
- Resolución de sistemas
homoxéneos.
Discusión de sistemas
- Aplicación do teorema de Rouché
e da regra de Cramer á discusión
e a resolución de sistemas
dependentes dun ou máis
parámetros.
Expresión matricial dun sistema
de ecuacións
- Resolución de sistemas de
ecuacións dados en forma
matricial.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar os conceptos e a
nomenclatura asociados
aos sistemas de ecuacións
e as súas solucións
(compatible, incompatible,
determinado,
indeterminado), e
interpretalos
xeometricamente para 2 e 3
incógnitas.

1.1. Coñece o que significa que
un sistema sexa
incompatible ou
compatible, determinado
ou indeterminado, e aplica
este coñecemento para
formar un sistema de certo
tipo ou para recoñecelo.

2. Coñecer e aplicar o método
de Gauss para estudar e
resolver sistemas de
ecuacións lineais.

2.1. Resolve sistemas de
ecuacións lineais polo
método de Gauss.

3. Coñecer o teorema de
Rouché e a regra de
Cramer e utilizalos para a
discusión e a resolución de
sistemas de ecuacións.

3.1. Aplica o teorema de Rouché
para dilucidar como é un
sistema de ecuacións
lineais con coeficientes
numéricos.

CC

CMCT,
CCL

1.2. Interpreta xeometricamente
sistemas lineais de 2, 3 ou
4 ecuacións con 2 ou 3
incógnitas.

3.2. Aplica a regra de Cramer
para resolver un sistema
de ecuacións lineais,
2  2 ou 3  3, con
solución única.

3.3. Cataloga como é (teorema
de Rouché) e resolve, se é
o caso, un sistema de
ecuacións lineais con
coeficientes numéricos.

CMCT,
CEC

CMCT,
SIEE

Resolución de problemas
mediante ecuacións
- Tradución a sistema de
ecuacións dun problema,
resolución e interpretación da
solución.

5.

3.4. Discute e resolve un
sistema de ecuacións
dependente dun
parámetro.
4. Resolver matricialmente
sistemas n n mediante a
obtención da inversa da
matriz dos coeficientes.

4.1. Expresa matricialmente un
sistema de ecuacións e, se
é posible, resólveo
achando a inversa da
matriz dos coeficientes.

CMCT,
CAA

5. Resolver problemas
alxébricos mediante
sistemas de ecuacións.

5.1. Expresa alxebricamente un
enunciado mediante un
sistema de ecuacións,
resólveo e interpreta a
solución dentro do
contexto do enunciado.

CMCT,
CCL

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 4
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
7. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Vectores no espazo
Descrición da unidade
Comézase a xeometría analítica construíndo todas as ferramentas vectoriais que se utilizarán nas unidades
posteriores: manexo dos vectores mediante as súas coordenadas e os produtos escalar, vectorial e mixto, coas
súas interesantes e útiles aplicacións xeométricas.
Na presentación lembramos algúns resultados xeométricos e trigonométricos básicos para o resto da unidade:
volume dun paralelepípedo a partir das súas arestas e os ángulos que forman, e diagonal dun ortoedro.
Lembramos as operacións con vectores e o seu significado xeométrico e introducimos as súas coordenadas, para
o cal os estudantes repasan os conceptos de dependencia e independencia lineal, así como o de base.
Ao produto escalar e ao produto vectorial de dous vectores dedicámoslles, a cada un deles, un apartado. É de
corte teórico, no que se define e se interpreta o produto, e enúncianse e demostran as súas propiedades. En
ambos os dous casos, un apartado difícil. Os estudantes menos preparados poderían ser eximidos das
demostracións e deixar que dedicasen a súa atención a entender o que significa cada unha das propiedades.
Aínda que breve, é moi práctico e útil o apartado dedicado ao produto mixto. Con el remata a unidade.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª e 2.ª semanas de novembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de
problemas xeométricos.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Vectores
no espazo
- Operacións. Interpretación
gráfica.
- Combinación lineal.
- Dependencia e independencia
lineal.
- Base. Coordenadas.
Produto escalar de vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Cálculo do módulo dun vector.
- Obtención dun vector coa
dirección doutro e módulo
predeterminado.
- Obtención do ángulo formado por
dous vectores.
- Identificación da
perpendicularidade de dous
vectores.
- Cálculo do vector e proxección
dun vector sobre a dirección
doutro.
Produto vectorial de vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Obtención dun vector
perpendicular a outros dous.
- Cálculo da área do paralelogramo
determinado por dous vectores.
Produto mixto de tres vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Cálculo do volume dun

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer os vectores do
espazo tridimensional e
as súas operacións, e
utilizalos para a
resolución de problemas
xeométricos.

1.1. Realiza operacións elementais
(suma e produto por un
número) con vectores, dados
mediante as súas
coordenadas, comprendendo
e manexando correctamente
os conceptos de dependencia
e independencia lineal, así
como o de base.
1.2. Domina o produto escalar de
dous vectores, o seu
significado xeométrico, a súa
expresión analítica e as súas
propiedades, e aplícao á
resolución de problemas
xeométricos (módulo dun
vector, ángulo de dous
vectores, vector proxección
dun vector sobre outro e
perpendicularidade de
vectores).
1.3. Domina o produto vectorial de
dous vectores, o seu
significado xeométrico, a súa
expresión analítica e as súas
propiedades, e aplícao á
resolución de problemas
xeométricos (vector
perpendicular a outros dous,
área do paralelogramo
determinado por dous
vectores).
1.4. Domina o produto mixto de tres
vectores, o seu significado

CC

CCL,
CAA,
CMCT

paralelepípedo determinado por
tres vectores.
- Identificación de se tres vectores
son linealmente independentes
mediante o produto mixto.

5.

xeométrico, a súa expresión
analítica e as súas
propiedades, e aplícao á
resolución de problemas
xeométricos (volume do
paralelepípedo determinado
por tres vectores, decisión de
se tres vectores son
linealmente independentes).

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 5
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Puntos, rectas e planos no espazo
Descrición da unidade
Nesta unidade trátanse, exclusivamente, problemas afíns: incidencia, corte e paralelismo.
Neste contexto, dise que unha figura incide noutra cando está contida nela (de aí a palabra coincidencia —coincidencia—, cando cada unha está contida na outra, é dicir, son a mesma figura). Os problemas de incidencia
aluden, pois, a se un punto pertence a unha recta ou a un plano, ou se unha recta está contida nun plano... Non
obstante, a expresión máis usual da palabra é a de “cortar formando un ángulo”. Por exemplo, un raio de luz incide
nunha superficie reflectíndose ou refractándose (ángulo de incidencia, ángulo de reflexión ou de refracción). E
analogamente, úsase a expresión “unha recta incide nun plano” para indicar que o corta.
Iníciase a unidade construíndo un sistema de referencia do espazo tridimensional a partir dunha base para os
vectores que, case desde o primeiro momento, se supón ortonormal.
Formúlanse problemas que poden resolverse co uso directo dos vectores (aliñación de puntos, punto medio dun
segmento, punto simétrico doutro).
O groso da unidade está dedicado á obtención das distintas formas das ecuacións de rectas e planos, e á súa
utilización en problemas afíns.
Aínda que a perpendicularidade é unha propiedade métrica (non afín), mencionamos que na ecuación implícita do
plano ax + by + cz + d = 0, o vector (a, b, c) é perpendicular a este (vector normal). Pero este feito non se utiliza
ata a unidade seguinte, salvo para caracterizar unha propiedade afín, o paralelismo de dous planos: dous planos
son paralelos cando os seus vectores normais son proporcionais (paralelos).

2. TEMPORALIZACIÓN
A 3.ª e a 4.ª semanas de novembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolver problemas afíns: inclusión, paralelismo,
posicións relativas, etcétera.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CEC).

Contidos
Sistema de referencia no espazo
- Coordenadas dun punto.
- Representación de puntos nun
sistema de referencia
ortonormal.
Aplicación dos vectores a
problemas xeométricos
- Punto que divide a un segmento
nunha razón dada.
- Simétrico dun punto respecto a
outro.
- Comprobación de se tres ou máis
puntos están aliñados.
Ecuacións dunha recta
- Ecuacións vectorial,
paramétricas, continua e
implícita da recta.
- Estudo das posicións relativas de
dúas rectas.
Ecuacións dun plano
- Ecuacións vectorial, paramétricas
e implícita dun plano. Vector
normal.
- Estudo da posición relativa de
dous ou máis planos.
- Estudo da posición relativa dun
plano e unha recta.
5.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Utilizar un sistema de
referencia ortonormal no
espazo e, nel, resolver
problemas xeométricos
facendo uso dos vectores
cando conveña.

1.1. Representa puntos de
coordenadas sinxelas nun
sistema de referencia
ortonormal.

2. Dominar as distintas formas
de ecuacións de rectas e de
planos, e utilizalas para
resolver problemas afíns:
pertenza de puntos a rectas
ou a planos, posicións
relativas de dúas rectas, de
recta e plano, de dous
planos...

2.1. Resolve problemas afíns
entre rectas (pertenza de
puntos, paralelismo,
posicións relativas)
utilizando calquera das
expresións (paramétricas,
implícita, continua...).

1.2. Utiliza os vectores para
resolver algúns problemas
xeométricos: puntos de
división dun segmento en
partes iguais,
comprobación de puntos
aliñados, simétrico dun
punto respecto a outro...

2.2. Resolve problemas afíns
entre planos (pertenza de
puntos, paralelismo...)
utilizando calquera das
súas expresións (implícita
ou paramétricas).

CC

CMCT,
CAA

CCL,
CMCT

2.3. Resolve problemas afíns
entre rectas e planos.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 6
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Problemas métricos
Descrición da unidade
Na segunda páxina da unidade calcúlanse distancias (entre dous puntos, dun punto a unha recta e dun punto a
un plano) mediante procedementos sinxelos, utilizando o que o estudante aprendeu na unidade anterior. Unha vez
máis utilízanse estas páxinas para mostrarlles aos estudantes que, co que xa saben, poden facer moitas cousas;
e ademais pídeselles que as fagan. Cremos que é unha boa forma de iniciarse nun tema no que se verán novas
e máis sofisticadas técnicas para abordar os problemas métricos.
O cálculo de ángulos é sinxelo: abonda que o estudante recoñeza o vector que determina a orientación de cada
figura (recta → vector director, plano → vector normal), utilice o sentido común e aplique a expresión do coseno
do ángulo de dous vectores.
A distancia dun punto a un plano pode acharse razoadamente (obtención da recta r que pasa por P e é
perpendicular a , intersección de r e , etc), e é desexable que o estudante a calcule así nalgún caso. Pero
é imprescindible que memorice a fórmula e acabe aplicándoa automaticamente (debe facérselle ver a similitude
desta fórmula coa da distancia dun punto a unha recta no plano).
A distancia dun punto a unha recta e a de dúas rectas que se cruzan vense no libro do alumnado de tres formas
distintas:
a) Paso a paso, apoiándose noutras figuras intermedias.
b) Recorrendo ao produto vectorial ou ao produto mixto.
c) Creando un vector xenérico (do punto á recta, ou que una as dúas rectas) e obrigando a que sexa perpendicular
á recta ou ás rectas.
Cremos que este terceiro método é moi instrutivo. Non obstante, pode prescindirse del, se o profesorado o cre
conveniente.
Os posibles problemas métricos son moitos e moi variados. Por iso nesta unidade a oferta de exercicios e
problemas resoltos e propostos é especialmente extensa.
Conclúese cunha breve exposición dalgúns lugares xeométricos no espazo, cun tratamento máis detallado da
esfera.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª e 2.ª semanas de decembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións de rectas e planos
para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, distancias, áreas, volumes...

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Ángulos entre rectas e planos
- Vector dirección dunha recta e
vector normal a un plano.
- Obtención do ángulo entre
dúas rectas, entre dous
planos ou entre recta e plano.
Distancia entre
puntos, rectas
e planos
- Cálculo da distancia entre
dous puntos.
- Cálculo da distancia dun
punto a unha recta por
diversos procedementos.
- Distancia dun punto a un
plano mediante a fórmula.
- Cálculo da distancia entre
dúas rectas por diversos
procedementos.
Área dun triángulo
e volume dun tetraedro
- Cálculo da área dun
paralelogramo e dun
triángulo.
- Cálculo do volume dun
paralelepípedo e dun
tetraedro.
Lugares xeométricos no
espazo
- Plano mediador dun
segmento.
- Plano bisector dun ángulo
diedro.

1. Obter o ángulo que forman
dúas rectas, unha recta e un
plano ou dous planos.

2. Achar a distancia entre dous
puntos, dun punto a unha
recta, dun punto a un plano ou
entre dúas rectas que se
cruzan.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Calcula os ángulos entre
rectas e planos. Obtén
unha recta ou un plano
coñecendo, como un dos
datos, o ángulo que forma
con outra figura (recta ou
plano).

CC

CMCT,
CCL

2.1. Acha a distancia entre dous
puntos ou dun punto a un
plano.
2.2. Acha a distancia dun punto a
unha recta mediante o
plano perpendicular á recta
que pasa polo punto, ou
ben facendo uso do
produto vectorial.

CMCT,
CSIEE

2.3. Acha a distancia entre dúas
rectas que se cruzan,
xustificando o proceso
seguido.
3. Achar áreas e volumes
utilizando o produto vectorial
ou o produto mixto de
vectores.

3.1. Acha a área dun
paralelogramo ou dun
triángulo.

4. Resolver problemas métricos
variados.

4.1. Acha o simétrico dun punto
respecto dunha recta ou
dun plano.

3.2. Acha o volume dun
paralelepípedo ou dun
tetraedro.

CMCT,
CAA

CMCT,
CCEC

- Algunhas cuádricas (esfera,
elipsoide, hiperboloide,
paraboloide) como lugares
xeométricos.
- Obtención do centro e do raio
dunha esfera dada mediante
a súa ecuación.

4.2. Resolve problemas
xeométricos nos que
interveñan
perpendicularidades,
distancias, ángulos,
incidencia, paralelismo...

5. Obter analiticamente lugares
xeométricos.

5.1. Obtén a expresión analítica
dun lugar xeométrico
espacial definido por
algunha propiedade, e
identifica a figura de que se
trata.
5.2. Escribe a ecuación dunha
esfera a partir do seu
centro e o seu raio, e
recoñece o centro e o raio
dunha esfera dada pola súa
ecuación.

CMCT,
CSIEE

5.3. Relaciona a ecuación dun
elipsoide, hiperboloide ou
paraboloide coa súa
representación gráfica.
5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 7
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Límites de funcións. Continuidade
Descrición da unidade
En primeiro curso, alumnos e alumnas estudaron os elementos básicos de límites e continuidade de funcións.
Neste curso afiánzanse os coñecementos anteriores e afóndase en varias liñas:
- Máis rigor nos conceptos.
- Máis amplitude nas técnicas para calcular límites de funcións.

- Maior alcance na idea de continuidade, coa inclusión de varios teoremas (Bolzano, Weierstrass) sobre funcións
continuas nun intervalo.
A pesar de que se cadra non se deba pretender aínda que estes estudantes dominen a nomenclatura e a precisión
de conceptos que levan consigo as definicións rigorosas de límites (dado un ε podemos encontrar un δ que...), si
é razoable que empecen a familiarizarse con elas. Por iso, estas definicións realizáronse en tres niveis: visión
gráfica, descrición intuitiva e enunciado rigoroso. O profesorado decidirá, en cada caso, o alcance que desexa (ou
pode permitirse) dar aos seus estudantes.
O cálculo de límites sistematízase cunha serie de resultados previos: operacións con límites finitos, comparación
de infinitos (infinitos da mesma orde, infinitos de orde superior a outro), operacións con límites infinitos e tipos de
indeterminacións.
Todos estes resultados poden ser moi intuitivos e así procuramos mostralos.
Con estes resultados, ademais da mellora no cálculo de límites indeterminados, débese conseguir que o estudante
vexa de forma case inmediata eses límites nos que é suficiente apreciar resultados obvios entre límites finitos ou
infinitos. Por exemplo:

(

)

lím x 2 − 2 x + 1
x →3

x −1

,

(

lím 2 x − x 3
x →3

)

As técnicas para o cálculo de límites complétanse coa regra de L'Hôpital.
2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de xaneiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas.
2. Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Límite dunha función
- Límite dunha función x→+,
x→ – ou x→a.
Representación gráfica.
- Límites laterais.
- Operacións con límites finitos.
Expresións infinitas
- Infinitos da mesma orde.
- Infinito de orde superior a outro.
- Operacións con expresións
infinitas.
Cálculo de límites
- Cálculo de límites inmediatos
(operacións con límites finitos

1. Dominar o concepto de
límite nas súas
distintas versións,
coñecendo a súa
interpretación gráfica e
o seu enunciado
preciso.

1.1. A partir dunha expresión do tipo

2. Calcular límites de todo
tipo.

2.1. Calcula límites inmediatos que só
requiran coñecer os resultados
operativos e comparar infinitos.

CC

límf ( x ) = 
x →

[ pode ser +, –, a–, a+ ou
a; e  pode ser +, – o l]
represéntaa graficamente e
describe correctamente a
propiedade que o caracteriza
(dado un
> 0 existe un ..., ou ben,
dado k existe h...).

2.2. Calcula límites (x→+ ou x→–

CCL,
CMCT

CMCT,
CAA

evidentes ou comparación de
infinitos de distinta orde).
- Indeterminación. Expresións
indeterminadas.
- Cálculo de límites cando
x→+ ou
x→ –:
- Cociente de polinomios ou
doutras expresións infinitas.
- Diferenza de expresións
infinitas.
- Potencia. Número e.
- Cálculo de límites cando x→a–,
x→a+, x→a:
- Cocientes.
- Diferenzas.
- Potencias.
Regra de L'Hôpital
- Cálculo de límites mediante a
regra de L'Hôpital.
Continuidade.
Descontinuidades
- Continuidade nun punto. Tipos
de descontinuidade.
Continuidade nun intervalo
- Teoremas de Bolzano, Darboux
e Weierstrass.
- Aplicación do teorema de
Bolzano para detectar a
existencia de raíces e para
separalas.

) de cocientes ou de
diferenzas.
2.3. Calcula límites (x→+ ou x→ –
)de potencias.
2.4. Calcula límites (x→c) de
cocientes, distinguindo,
se o caso o esixe, cando x→c+ e
cando x→c–.
2.5. Calcula límites (x→c) de
potencias.
3. Coñecer o concepto de
continuidade nun punto
e os distintos tipos de
descontinuidades.

3.1. Recoñece se unha función é
continua nun punto ou o tipo de
descontinuidade que presenta
nel.
3.2. Determina o valor dun parámetro
(ou dous parámetros) para que
unha función definida “a anacos”
sexa continua no “punto (ou
puntos) de empalme”.

CMCT,
CSIEE

4. Coñecer a regra de
L'Hôpital e aplicala ao
cálculo de límites.

4.1. Calcula límites aplicando a regra
de L'Hôpital.

CCL,
CMCT,
CAA

5. Coñecer o teorema de
Bolzano e aplicalo para
probar a existencia de
raíces dunha función.

5.1. Enuncia o teorema de Bolzano
nun caso concreto e aplícao á
separación de raíces dunha
función.

CCL,
CMCT,
CSIEE

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 8
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Derivadas
Descrición da unidade
A unidade comeza asentando os conceptos básicos:
- No primeiro apartado trátase a definición de derivada mediante o límite do cociente incremental, defínense as
derivadas laterais e relaciónase derivabilidade con continuidade.
- No segundo apartado defínense función derivada e derivadas sucesivas. A nomenclatura Df para referirnos á
derivada de f é útil cando a función vén dada pola súa expresión analítica. O apóstrofo (') serve para modificar
o nome (f' é outra función que “se deriva”, que provén de f) e non é razoable utilizalo como operador. É dicir,
non
é
formalmente
correcto
poñer
2
2
(3x – 5x + 1)' cando se desexa derivar esa expresión; debe poñerse D(3x – 5x +1).
- Despois, a unidade continúa con todo o relativo ás técnicas de derivación. A proposta seguida para a
aprendizaxe destas é o seguinte:
– Posto que o estudante xa se iniciou niso o curso anterior, comezamos agora refrescándolle as
regras coñecidas e ampliándollas con outras novas, recordándolle como se usan e propoñéndolle
que as exercite resolvendo un bo número de exercicios.
– Apréndense algunhas técnicas especiais: como calcular a derivada dunha función coñecendo a da
súa recíproca, como se derivan as funcións implícitas e, finalmente, a “derivación logarítmica”.
– Por último, demóstranse todas as regras de derivación.
Consideramos desexable proceder así por dous motivos:
- É preferible que o estudante, antes de demostrar algo, se familiarice con iso, co fin de que teña moi claro que é
o que quere demostrar.
- A orde en que se demostran as regras é moi distinta da orde en que se presentan e se usan: ao poder utilizar
desde os primeiros pasos a derivada dun logaritmo, simplifícanse notablemente moitas das demostracións.
A unidade remata co estudo da diferencial dunha función. Este concepto e a nomenclatura a el asociada vai
resultar moi útil no manexo das integrais.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 4.ª semana de xaneiro e a 1.ª semana de febreiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Derivada dunha función nun
punto
- Taxa de variación media.
- Derivada dunha función nun
punto. Interpretación. Derivadas
laterais.
- Obtenciónda derivada dunha
función nun punto a partir da
definición.
Función derivada
- Derivadas sucesivas.
- Representación gráfica
aproximada da función derivada
doutra dada pola súa gráfica.
- Estudo da derivabilidade dunha
función nun punto estudando as
derivadas laterais.
Regras de derivación
- Regras de derivación das
funcións elementais e dos
resultados operativos.
- Derivada da función inversa
doutra.
- Derivada dunha función implícita.
- Derivación logarítmica.
Diferencial dunha función
- Concepto de diferencial dunha
función.
- Aplicacións.

1. Dominar os conceptos
asociados á derivada dunha
función: derivada nun
punto, derivadas laterais,
función derivada...

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Asocia a gráfica dunha
función á da súa función
derivada.
1.2. Acha a derivada dunha
función nun punto a partir
da definición.
1.3. Estuda a derivabilidade
dunha función definida “a
anacos”, recorrendo ás
derivadas laterais no
“punto de empalme”.

2. Coñecer as regras de
derivación e utilizalas para
achar a función derivada
doutra.

CC

CCL,
CMCT,
CAA,
CD

2.1. Acha as derivadas de
funcións non triviais.
2.2. Utiliza a derivación
logarítmica para achar a
derivada dunha función
que o requira.
2.3. Acha a derivada dunha
función coñecendo a da
súa inversa.
2.4. Acha a derivada dunha
función implícita.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE,
CD

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 9
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos

4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Aplicacións das derivadas
Descrición da unidade
As primeiras aplicacións da derivada que se ven nesta unidade son sinxelas e xa coñecidas polos estudantes.
Neste curso revísanse, complétanse e fundaméntanse con certo rigor:
- Recta tanxente a unha curva nun punto. Recta tanxente desde un punto exterior. Amplíase ao caso de funcións
implícitas.
- Intervalos de crecemento e decrecemento. Para probar que f'(x0) > 0 f é crecente en x0, hai que recorrer ao
teorema do valor medio e, polo tanto, déixase para o final da unidade. Outro tanto acontece cos puntos en que
a curva é decrecente.
- Máximos e mínimos relativos. Unha vez identificados os puntos de derivada nula, recórrese ao signo de f' en
puntos moi próximos (á esquerda e á dereita de cada un deles) para descubrir o tipo de punto singular de que
se trata.
Ademais, estúdase a información que se pode obter da segunda derivada: concavidade, convexidade e puntos de
inflexión. As dúas páxinas que tratan estas cuestións dedícanse a visualizar as cadeas de implicacións seguintes:
f cóncava en af' crecente en a f''(a) > 0
f convexa en af' decrecente en a f''(a) < 0
Tamén se traballa nesta unidade a optimización de funcións. Ao estudante debe quedarlle moi claro que unha
función definida nun intervalo (e éo a maioría das funcións que se pretenden optimizar) pode alcanzar o máximo,
o mínimo ou ambos os dous nos extremos deste.
Non adoita ser necesario recorrer á segunda derivada para descubrir se certo punto singular é máximo ou mínimo.
Consideracións do tipo: “A función é derivable. A súa derivada só se anula en c e f(c) é maior que o valor de f nos
extremos do intervalo. Polo tanto, f(c) é máximo”, son absolutamente suficientes para caracterizar máximos ou
mínimos.
Os teoremas de Rolle e do valor medio son de grande importancia, sobre todo para poder demostrar algúns
resultados que relacionan o comportamento da primeira ou da segunda derivada coa forma da curva.
Finalmente, a unidade remata coa xustificación da regra de L'Hôpital. As consideracións iniciais do apartado
correspondente van encamiñadas a que o estudante entenda intuitivamente por que cando a relación entre as
pendentes das dúas curvas tende a certo valor, entón o cociente das súas ordenadas tende ao mesmo valor.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de febreiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento,
concavidade...) e para optimizar funcións.
2. Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Aplicacións da primeira derivada
- Obtención da tanxente a unha curva
nun dos seus puntos.
- Identificación de puntos ou intervalos
nos que a función é crecente ou
decrecente.
- Obtención de máximos e mínimos
relativos.
- Resolución de problemas de
optimización.
Aplicacións da segunda derivada
- Identificación de puntos ou intervalos
nos que a función é cóncava ou
convexa.
- Obtención de puntos de inflexión.
Teoremas de Rolle e do valor medio
- Constatación de se unha función
cumpre ou non as hipóteses do
teorema do valor medio ou do
teorema de Rolle e obtención do
punto onde cumpre (se é o caso) a
tese.
- Aplicación do teorema do valor medio
á demostración de diversas
propiedades.
Teorema de Cauchy e regra de
L'Hôpital
- O teorema de Cauchy como
xeneralización do teorema do valor
medio.
- Enfoque teórico da regra de L'Hôpital
e a súa xustificación a partir do
teorema de Cauchy.

1. Achar a ecuación da
recta tanxente a unha
curva nun dos seus
puntos.

1.1. Dada unha función,
explícita ou implícita, acha
a ecuación da recta
tanxente nun dos seus
puntos.

CCL,
CMCT,
CAA

2. Coñecer as propiedades
que permiten estudar
crecementos,
decrecementos,
máximos e mínimos
relativos, tipo de
curvatura, etc., e
sabelas aplicar en casos
concretos.

2.1. Dada unha función, sabe
decidir se é crecente ou
decrecente, cóncava ou
convexa, obtén os seus
máximos e mínimos
relativos e os seus puntos
de inflexión.

3. Dominar as estratexias
necesarias para
optimizar unha función.

3.1. Dada unha función,
mediante a súa expresión
analítica ou mediante un
enunciado, encontra en
que caso presenta un
máximo ou un mínimo.

4. Coñecer os teoremas de
Rolle e do valor medio,
e aplicalos a casos
concretos.

4.1. Aplica o teorema de Rolle
ou o do valor medio a
funcións concretas,
probando se cumpre ou
non as hipóteses e
descubrindo, se é o caso,
onde se cumpre a tese.

CCL,
CMCT,
CAA,
CD

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CD

CCL,
CMCT,
CAA

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 10
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Representación de funcións
Descrición da unidade
En unidades anteriores, e tamén durante o curso pasado, aprendéronse unha serie de ferramentas para construír
curvas. Nesta unidade retómanse, sistematízanse e danse pautas para a súa utilización racional.
Na segunda páxina da unidade propóñense exercicios para reforzar a asociación entre a forma dunha curva e a
descrición dos seus elementos (asíntotas e outras ramas infinitas, puntos singulares, puntos de inflexión, cortes
cos eixes...) mediante límites e valores da función, da súa derivada e da súa segunda derivada. Este tipo de
exercicios é moi útil porque o estudante afianza o coñecemento do papel que xoga cada unha destas técnicas
analíticas na representación de gráficas. Así, cando deban utilizalas con este fin, terán moi claro que buscan en
cada momento e que conseguen con cada resultado.
A resolución deste tipo de exercicios pódese prolongar do seguinte modo: cada estudante inventa unha gráfica e
debúxaa. Descríbea mediante límites e valores de f e f'. Intercambia descricións cun compañeiro e esmérase en
debuxar a que se lle deu descrita. Despois xúntanse e comparan cada gráfica. Se coinciden, ben. Se non
coinciden, onde está o erro, na descrición ou na interpretación? É esta unha interesante forma de autocorrixirse.
Na maior parte dos casos non adoita ser necesaria a arbitraxe do profesor ou profesora.
No primeiro apartado formúlase como representar unha función que vén dada pola súa expresión analítica. Os
trazos da curva vanse perfilando “facéndolle preguntas” á función. Para iso posúese unha serie de ferramentas
cuxo coñecemento é como o panel no que o artesán sitúa todos os seus instrumentos: ten moi claro cales son e
para que serve cada un, pero rara vez terá que botar man de todos eles (para cada tarefa requirirá, só, algunhas
ferramentas). Do mesmo xeito, as alumnas e os alumnos deben acostumarse a reflexionarse antes de empezar a
súa tarefa (a representación dunha curva concreta) preguntándose cales son as súas características e, polo tanto,
que instrumentos deben utilizar e en que orde. Coa práctica irán adquirindo “oficio”.
Un adestramento especial nalgúns tipos de funcións (polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais,
exponenciais...) iraos familiarizando coas peculiaridades de cada unha delas. En moitos casos (funcións con
radicais, por exemplo) o máis complicado é identificar as asíntotas oblicuas.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 4.ª semana de febreiro e 1.ª semana de marzo.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e
dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais,
exponenciais, logarítmicas...

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Ferramentas básicas para a
construción de curvas
- Dominio de definición, simetrías,
periodicidade.
- Ramas infinitas: asíntotas e
ramas parabólicas.
- Puntos singulares, puntos de
inflexión, cortes cos eixes...
Representación de funcións
- Representación de funcións
polinómicas.
- Representación de funcións
racionais.
- Representación de funcións
cualesquiera.

1. Coñecer o papel que
desempeñan as ferramentas
básicas da análise (límites,
derivadas...) na
representación de funcións
e dominar a representación
sistemática de funcións
polinómicas, racionais,
trigonométricas, con
radicais, exponenciais,
logarítmicas...

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Representa funcións
polinómicas.
1.2. Representa funcións
racionais.
1.3. Representa funcións
trigonométricas.
1.4. Representa funcións
exponenciais.
1.5. Representa funcións nas
que interveña o valor
absoluto.

CCL,
CAA,
CCEC,
CD,
CMCT

1.6. Representa outros tipos de
funcións.

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 11
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Cálculo de primitivas
Descrición da unidade
O cálculo de primitivas sinxelas como proceso inverso ao da derivación é doado, pero require por parte de alumnos
e alumnas atención e práctica.
A lista que se propón aos estudantes na segunda páxina da unidade serve para que vaian familiarizándose,
ademais de coa idea e o significado, cos pequenos trucos da integración. Pode pretenderse que, con paciencia e

empeño, o alumno ou a alumna alcance a resolvelas todas, sen axuda (ou acaso con pequenas axudas), aínda
que nunca antes de que o intentase seriamente.
A notación diferencial permite tratar adecuadamente e con sentido algúns procedementos básicos para a
integración, como son o cambio de variable e a integración por partes. Con ela pódese manexar de xeito
perfectamente xustificado a notación habitual das integrais.
Os exercicios, abundantes e de todos os niveis, están, como sempre, ao servizo do profesorado, para que elixa e
afonde ata o nivel que desexe.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de marzo.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos de substitución e “por partes”,
así como o método de integración de funcións racionais, para obter primitivas doutras funcións.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Primitiva dunha función
- Obtención de primitivas de
funcións elementais.
- Simplificación de expresións para
facilitar a súa integración:
P( x )
k
–
= Q( x ) +
x −a
x −a
– Expresión dun radical como
produto dun número por
unha potencia de x.
– Simplificacións
trigonométricas.
Cambio de variables baixo o
signo integral
- Obtención de primitivas mediante
cambio de variables: integración
por substitución.
Integración “por partes”
- Cálculo de integrais “por partes”.
Descomposición dunha función
racional
- Cálculo da integral dunha función
racional descompoñéndoa en
fraccións elementais.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer o concepto de
primitiva dunha función e
obter primitivas das
funcións elementais.

1.1. Acha a primitiva dunha
función elemental ou
dunha función que,
mediante simplificacións
adecuadas, se transforma
en elemental desde a
óptica da integración.

CMCT,
CAA

2. Dominar os métodos básicos
para a obtención de
primitivas de funcións:
substitución, “por partes”,
integración de funcións
racionais.

2.1. Acha a primitiva dunha
función utilizando o
método de substitución.

Criterios de avaliación

2.2. Acha a primitiva dunha
función mediante a
integración “por partes”.
2.3. Acha a primitiva dunha
función racional cuxo
denominador non teña
raíces imaxinarias.

CCL,
CMCT,
CSIEE

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 12
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
A integral definida
Descrición da unidade
Co problema da segunda páxina e os exemplos da terceira, pretendemos poñer de manifesto unha idea importante:
- Hai multitude de funcións extraídas do mundo real para as cales a área baixo a curva que as representa ten
unha importante significación práctica. Polo tanto, é interesante saber achar a área baixo a gráfica dunha
función.
Para a boa comprensión da integral definida, consideramos imprescindible que o estudante:
- Se familiarice coa función área baixo a curva, F(x), e a relacione coa función inicial, f(x).
- Se convenza intuitivamente de que a rapidez de crecemento de F(x) vén dada, precisamente, por f(x).
- Chegue, pois, á convicción de que F'(x) = f(x).
Unha vez adquirida esta intuición, o teorema fundamental do cálculo pódese enunciar e mesmo demostrar. A regra
de Barrow é unha consecuencia inmediata que, para os estudantes, será un instrumento sinxelo e eficaz no cálculo
de áreas e as súas correspondentes aplicacións.
Finalmente, amplíase o campo das integrais definidas co concepto de integral impropia e o cálculo dalgunhas
delas; e inclúese unha versión sinxela e breve do método para calcular volumes de corpos de revolución.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de abril.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva desta.
2. A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas e volumes.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Integral definida
- Concepto de integral definida.
Propiedades.
- Expresión da área dunha
figura plana coñecida
mediante unha integral.
Relación da integral coa
derivada
- Teorema fundamental do
cálculo.
- Regra de Barrow.
Cálculo de áreas e volumes
mediante integrais
- Cálculo da área entre unha
curva e o eixe X.
- Cálculo da área delimitada
entre dúas curvas.
- Cálculo do volume do corpo
de revolución que se obtén
ao xirar un arco de curva
arredor do eixe X.
- Interpretación e cálculo
dalgunhas integrais
impropias.

1. Coñecer o concepto, a
terminoloxía, as propiedades
e a interpretación xeométrica
da integral definida.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Acha a integral dunha



b

a

f ( x ) dx función,

recoñecendo o recinto
definido entre y =f(x),
x =a, x=b, achando as súas
dimensións e calculando a
súa área mediante
procedementos xeométricos
elementais.

2. Comprender o teorema
fundamental do cálculo e a
súa importancia para
relacionar a área baixo unha
curva cunha primitiva da
función correspondente.

2.1. Responde a problemas
teóricos relacionados co
teorema fundamental do
cálculo.

3. Coñecer e aplicar a regra de
Barrow para o cálculo de
áreas.

3.1. Calcula a área baixo unha
curva entre dúas abscisas.

4. Coñecer e aplicar a fórmula
para achar o volume dun
corpo de revolución.

4.1. Acha o volume do corpo que
se obtén ao xirar un arco de
curva arredor do eixe X.

5. Utilizar o cálculo integral para
achar áreas ou volumes de
figuras ou corpos coñecidos
a partir das súas
dimensións, ou ben para
deducir as fórmulas
correspondentes.

5.1. Acha a área dunha figura
plana coñecida obtendo a
expresión analítica da curva
que a determina e integrando
entre os límites adecuados.
Ou ben, deduce a fórmula da
área mediante o mesmo
procedemento.

3.2. Calcula a área entre dúas
curvas.

5.2. Acha o volume dun corpo de
revolución coñecido obtendo
a expresión analítica dun
arco de curva
y =f(x) cuxa rotación arredor
do eixe X determina o corpo,
e   f ( x ) dx calcula.
b

a

2

CCL,
CMCT,
CAA

CMCT,
CSIEE

CCL,
CMCT,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD

CCL,
CMCT,
CSC

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 13
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Azar e probabilidade
Descrición da unidade
Na páxina introdutoria proponse calcular a probabilidade dun suceso (que unha moeda toque raia ao caer sobre unha
cuadrícula) co fin de que se obteña por dous camiños distintos:
- Mediante experimentación (danse datos para que o estudante só realice a experiencia se ten unha expresa
curiosidade por facelo).
- Mediante un cálculo matemático (casos favorables partido por casos posibles).
Cremos importante que os alumnos e as alumnas deste nivel saiban que a probabilidade real dun suceso só se
pode descubrir mediante experimentación. A lei de Laplace (ou a xeneralización dela que se realiza na resolución
deste problema) é só aplicable a casos ideais. Cando a aplicamos a dados, moedas, naipes, urnas, estamos
supoñendo que son correctos, é dicir, ideais.
Nos primeiros apartados fundaméntase teoricamente o cálculo de probabilidades: álxebra de sucesos e estudo
das leis da probabilidade inspiradas nas propiedades das frecuencias relativas.
Os mellores estudantes poderán demostrar axiomaticamente a cadea de teoremas que se enuncian (T1 a T7).
A probabilidade condicionada, coa súa aplicación ás táboas de continxencia, sucesos dependentes e
independentes, a fórmula da probabilidade total e a fórmula de Bayes completan o percorrido teórico desta
unidade.
O máis importante desta, cremos, é a resolución de problemas de probabilidade polo método que sexa, con tal de que
se faga de xeito comprensivo. Para iso, hai gran cantidade de problemas resoltos e propostos, tanto ao longo do
desenvolvemento teórico como ao final deste.
Hai moitos problemas de probabilidade, de aparencia moi complexa, que quedan notablemente simplificados se a
experiencia global se considera descomposta nunha secuencia de experiencias sinxelas cuxas probabilidades son
moi fácil de obter. Para iso, resulta moi útil o diagrama en árbore, cuxo uso permite resolver con facilidade
problemas que, en principio, parecen moi complicados.
Deste xeito chégase mesmo a resolver razoadamente, de forma intuitiva, os típicos problemas de probabilidades
“a posteriori” sen coñecer sequera a fórmula de Bayes. Se se segue este proceso, a formalización ou non da
fórmula correspondente dependerá do desexo de pechar teoricamente a unidade, pero non da necesidade da
fórmula para resolver os problemas.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 4.ª semana de abril e a 1.ª semana de maio.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidade
total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Sucesos
- Operacións e propiedades.
- Recoñecemento e obtención de
sucesos complementarios
incompatibles, unión de sucesos,
intersección de sucesos...
- Propiedades das operacións con
sucesos. Leis de Morgan.

1. Coñecer e aplicar a
linguaxe dos sucesos e a
probabilidade asociada a
eles, así como as súas
operacións e propiedades.

1.1. Expresa mediante
operacións con sucesos
un enunciado.

Lei dos grandes números
- Frecuencia absoluta e frecuencia
relativa dun suceso.
- Frecuencia e probabilidade. Lei dos
grandes números.
- Propiedades da probabilidade.
- Xustificación das propiedades da
probabilidade.

2. Coñecer os conceptos de
probabilidade
condicionada,
dependencia e
independencia de sucesos,
probabilidade total e
probabilidade “a
posteriori”, e utilizalos para
calcular probabilidades.

2.1. Aplica os conceptos de
probabilidade
condicionada e
independencia de
sucesos para achar
relacións teóricas entre
eles.

Lei de Laplace
- Aplicación da lei de Laplace para o
cálculo de probabilidades sinxelas.
- Recoñecemento de experiencias
nas que non se pode aplicar a lei de
Laplace.
Probabilidade condicionada
- Dependencia e independencia de
dous sucesos.
- Cálculo de probabilidades
condicionadas.

1.2. Aplica as leis da
probabilidade para obter
a probabilidade dun
suceso a partir das
probabilidades doutros.

2.2. Calcula probabilidades
formuladas mediante
enunciados que poden
dar lugar a unha táboa
de continxencia.
2.3. Calcula probabilidades
totais ou “a posteriori”
utilizando un diagrama
en árbore ou as fórmulas
correspondentes.

CC

CCL,
CCA,
CMCT,
CD

CCL,
CCA,
CMCT,
CD

Fórmula da probabilidade total
- Cálculo de probabilidades totais.
Fórmula de Bayes
- Cálculo de probabilidades “a
posteriori”.
Táboas de continxencia
- Posibilidade de visualizar
graficamente procesos e relacións
probabilísticos: táboas de
continxencia.
- Manexo e interpretación das táboas
de continxencia para formular e
resolver algúns tipos de problemas
de probabilidade.
Diagrama en árbore
- Posibilidade de visualizar
graficamente procesos e relacións
probabilísticos.
- Utilización do diagrama en árbore
para describir o proceso de
resolución de problemas con
experiencias compostas. Cálculo de
probabilidades totais e
probabilidades “a posteriori”.
5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 14
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
6. Recursos
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Distribucións de probabilidade
Descrición da unidade
Para o estudo das distribucións de probabilidade son básicos os seguintes coñecementos:

- Ideas claras das distribucións estatísticas. Aínda que na ESO se dedica suficiente atención ás distribucións
estatísticas, agora estes coñecementos poden estar algo esquecidos. Por iso, consideramos imprescindible
comezar cun repaso dos aspectos máis importantes deles. Poñemos a énfase no distinto tratamento que se lles
dá ás distribucións estatísticas de variable discreta, nas que a cada valor da variable se lle asigna unha
frecuencia (graficamente, unha barra), e as distribucións de variable continua (ou de variable discreta con moitos
valores agrupados en intervalos), onde a frecuencia se asigna a un intervalo (graficamente, un rectángulo cuxa
área é proporcional á frecuencia). Repásase o cálculo dos parámetros.
- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas. Viuse a fondo na unidade anterior.
m

- Números combinatorios. Viuse en 4.º de ESO e repásase aquí, coa terminoloxía   .
n
Nas epígrafes 14.2 e 14.4 preséntanse as distribucións de probabilidade comparándoas coas distribucións
estatísticas ou distribucións de frecuencias. Debe quedar claro que nas distribucións de probabilidade de variable
discreta a probabilidade asignada a cada valor se representa pola altura dunha barra, mentres que nas de variable
continua a probabilidade nun intervalo se representa mediante a área contida baixo a curva no intervalo
correspondente, ao igual que sucede nas distribucións de frecuencias correspondentes.
Tamén é importante entender as definicións dos parámetros μ e σ nunha distribución de probabilidade de
variable discreta como idealización dos correspondentes parámetros nas distribucións estatísticas, pasando
das frecuencias relativas fi/N ás probabilidades pi.
A posibilidade do paso dunha binomial B(n, p) a unha normal N(np, npq ) faise evidente coas gráficas que se
mostran no libro do alumno. Para o cálculo de probabilidades neste caso, é imprescindible lembrar que a valores
puntuais na binomial, x = k, lle corresponden intervalos na normal, x' [k – 0,5; k + 0,5].

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de maio.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial para calcular
probabilidades.
2. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal para calcular
probabilidades.
3. Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas distribucións
binomiais e utilizala eficazmente.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT),
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer as distribucións
de probabilidade de
variable discreta e obter
os seus parámetros.

1.1. Constrúe a táboa dunha
distribución de
probabilidade de variable
discreta e calcula os seus
parámetros  e .

CCL,
CMCT,
CAA

2. Coñecer a distribución

2.1. Recoñece se certa
experiencia aleatoria

Contidos

Criterios de avaliación

Distribucións estatísticas
- Tipos de variable. Representación
gráfica e cálculo de parámetros.
- Interpretación de táboas e gráficas
estatísticas.
- Obtención da media e da desviación

CCL,

típica dunha distribución estatística.
Distribución de probabilidade de
variable discreta
- Significado dos parámetros µe σ.
- Cálculo dos parámetros µe σ en
distribucións de probabilidade de
variable discreta dadas mediante
unha táboa ou por un enunciado.
Distribución binomial
- Recoñecemento de distribucións
binomiais, cálculo de probabilidades
e obtención dos seus parámetros.
Distribución de probabilidade de
variable continua
- Comprensión das súas
peculiaridades.
- Función de densidade.
- Recoñecemento de distribucións de
variable continua.
- Cálculo de probabilidades a partir da
función de densidade.
Distribución normal
- Cálculo de probabilidades utilizando
as táboas da
N (0, 1).
- Aproximación da distribución
binomial á normal.
- Identificación de distribucións
binomiais que se poidan considerar
razoablemente próximas a
distribucións normais e cálculo de
probabilidades nelas por paso á
normal correspondente.

binomial, utilizala para
calcular probabilidades e
obter os seus parámetros.

pode ser descrita ou non
mediante unha
distribución binomial
identificar nela n e p.

CMCT,
CSIEE

2.2. Calcula probabilidades
nunha distribución
binomial e acha os seus
parámetros.
3. Coñecer as distribucións
de probabilidade de
variable continua.

3.1. Interpreta a función de
probabilidade (ou función
de densidade) dunha
distribución de variable
continua e calcula ou
estima probabilidades a
partir dela.

4. Coñecer a distribución
normal, interpretar os
seus parámetros e
utilizala para calcular
probabilidades.

4.1. Manexa con destreza a
táboa da N(0, 1) e utilízaa
para calcular
probabilidades.
4.2. Coñece a relación que
existe entre as distintas
curvas normais e utiliza a
tipificación da variable
para calcular
probabilidades nunha
distribución
N ().

CMCT,
CSC,
CSIEE

CMCT,
CAA,
CSIEE

4.3. Obtén un intervalo
centrado na media ao que
corresponda unha
probabilidade
previamente determinada.
5. Coñecer a posibilidade de
utilizar a distribución
normal para calcular
probabilidades dalgunhas
distribucións binomiais e
utilizala eficazmente.

5.1. Dada unha distribución
binomial recoñece a
posibilidade de
aproximala por unha
normal, obtén os seus
parámetros e calcula
probabilidades a partir
dela.

CMCT,
CAA,
CD,
CSIEE

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
▪ e
▪ i

▪ i
▪ l

▪ B1.1. Planificación e expresión ▪ B1.1. Expresar verbalmente, ▪ MACS2B1.1.1.

verbal do proceso de
resolución de problemas.

de xeito razoado, o
proceso seguido na
resolución dun problema.

Expresa ▪ CCL
verbalmente, de xeito ▪ CMCCT
razoado, o proceso seguido
na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor
adecuados.

▪ B1.2.

Estratexias
e ▪ B1.2. Utilizar procesos de ▪ MACS2B1.2.1. Analiza e ▪ CMCCT
procedementos postos en
razoamento e estratexias
comprende o enunciado
práctica:
de
resolución
de
que cumpa resolver (datos,
problemas, realizando os
relacións entre os datos,
– Relación con otros problemas
coñecidos.
cálculos necesarios e
condicións, coñecementos
comprobando as solucións
matemáticos necesarios,
– Modificación de variables.
obtidas.
etc.).
– Suposición do problema resolto.

▪ B1.3. Análise dos resultados

obtidos:
revisión
das
operacións
utilizadas,
coherencia das solucións
coa situación, revisión
sistemática do proceso,
procura doutros xeitos de
resolución e identificación
de problemas parecidos.

▪ MACS2B1.2.2.

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

▪ MACS2B1.2.3.

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

▪ g
▪ i

▪ B1.4.

Elaboración
e ▪ B1.3. Elaborar un informe ▪ MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe,
presentación oral e/ou
científico escrito que sirva
a notación e os símbolos
escrita
de
informes
para comunicar as ideas
matemáticos adecuados ao
científicos sobre o proceso
matemáticas xurdidas na
contexto e á situación.
seguido na resolución dun
resolución dun problema,
problema, utilizando as
coa precisión e o rigor
ferramentas tecnolóxicas
adecuados.
▪ MACS2B1.3.2.
Utiliza
axeitadas.
argumentos, xustificacións,
explicacións e razoamentos
▪ B1.5. Utilización de medios
explícitos e coherentes.
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
▪ MACS2B1.3.3. Emprega as
– Recollida ordenada e a
ferramentas tecnolóxicas
organización de datos.
adecuadas ao tipo de
– Elaboración e creación de
representacións gráficas de
problema, situación para
datos numéricos, funcionais ou
resolver ou propiedade ou
estatísticos.
teorema
que
cumpra
– Facilitación da comprensión de
demostrar.
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.

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT
▪ CD

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

– Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.
▪ i
▪ l
▪ m

▪ B1.6.

Planificación
e ▪ B1.4.
Planificar ▪ MACS2B1.4.1. Coñece e ▪ CMCCT
realización de proxectos e
adecuadamente o proceso
describe a estrutura do
investigacións matemáticas
de investigación, tendo en
proceso de elaboración
a partir de contextos da
conta o contexto en que se
dunha
investigación
realidade ou do mundo das
desenvolve e o problema
matemática (problema de
matemáticas, de xeito
de
investigación
investigación, estado da
individual e en equipo.
formulado.
cuestión,
obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados,
conclusións,
etc.).
▪ MACS2B1.4.2.

Planifica ▪ CMCCT
adecuadamente o proceso ▪ CSIEE
de investigación, tendo en
conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de
investigación formulado.

▪ h
▪ i
▪ l
▪ n

▪ e
▪ g
▪ i

▪ B1.6.

Planificación
e ▪ B1.5. Practicar estratexias ▪ MACS2B1.5.1. Afonda na
realización de proxectos e
para a xeración de
resolución
dalgúns
investigacións matemáticas
investigacións
problemas
formulando
a partir de contextos da
matemáticas, a partir dea
novas
preguntas,
realidade ou do mundo das
resolución dun problema e
xeneralizando a situación
matemáticas, de xeito
o afondamento posterior,
ou os resultados, etc.
individual e en equipo.
da xeneralización de
Procura
propiedades
e
leis ▪ MACS2B1.5.2.
conexións entre contextos
matemáticas,
e
do
da realidade e do mundo
afondamento
nalgún
das matemáticas (historia
momento da historia das
da humanidade e historia
matemáticas, concretando
das matemáticas; arte e
todo iso en contextos
matemáticas;
ciencias
numéricos,
alxébricos,
sociais e matemáticas, etc.)
xeométricos, funcionais,
estatísticos
ou
probabilísticos.

▪ B1.6.

▪ CMCCT

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CCEC

Planificación
e ▪ B1.6. Elaborar un informe ▪ MACS2B1.6.1. Consulta as ▪ CMCCT
realización de proxectos e
científico escrito que
fontes de información
investigacións matemáticas
recolla o proceso de
adecuadas ao problema de
a partir de contextos da
investigación realizado,
investigación.
realidade ou do mundo das
coa precisión e o rigor
matemáticas, de xeito
adecuados.
individual e en equipo.
▪ MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, ▪ CMCCT
a notación e os símbolos
▪ B1.8.
Elaboración
e
matemáticos axeitados ao
presentación dun informe
contexto do problema de
científico
sobre
o
investigación.
procedemento,
os
resultados e as conclusións
▪ MACS2B1.6.3.
Utiliza ▪ CCL
do proceso de investigación
argumentos, xustificacións, ▪ CMCCT
desenvolvido.
explicacións e razoamentos
▪ B1.7. Práctica de procesos de
explícitos e coherentes.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

▪ MACS2B1.6.4. Emprega as ▪ CMCCT

ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
adecuadas ao tipo de
problema de investigación,
tanto na procura de
solucións
coma
para
mellorar a eficacia na
comunicación das ideas
matemáticas.
▪ MACS2B1.6.5.

Transmite ▪ CCL
certeza e seguridade na
comunicación das ideas, así
como dominio do tema de
investigación.

▪ MACS2B1.6.6.

Reflexiona ▪ CMCCT
sobre o proceso de
investigación e elabora
conclusións sobre o nivel de
resolución do problema de
investigación
e
de
consecución de obxectivos,
formula
posibles
continuacións
da
investigación, analiza os
puntos fortes e débiles do
proceso, e fai explícitas as
súas impresións persoais
sobre a experiencia.

▪ i
▪ l

▪ B1.7. Práctica de procesos de ▪ B1.7. Desenvolver procesos ▪ MACS2B1.7.1.

matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

Identifica ▪ CMCCT
de matematización en
situacións problemáticas da ▪ CSC
contextos da realidade
realidade susceptibles de
cotiá
(numéricos,
conter
problemas
de
xeométricos, funcionais,
interese.
estatísticos
ou
probabilísticos) a partir da
identificación
de ▪ MACS2B1.7.2.
Establece ▪ CMCCT
problemas en situacións
conexións entre o problema
problemáticas
da
do mundo real e o mundo
realidade.
matemático, identificando o
problema ou os problemas
matemáticos que subxacen
nel, e os coñecementos
matemáticos necesarios.
▪ MACS2B1.7.3. Usa, elabora ▪ CMCCT

ou
constrúe
modelos
matemáticos axeitados que
permitan a resolución do
problema ou dos problemas
dentro do campo das
matemáticas.
▪ MACS2B1.7.4.

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

▪ MACS2B1.7.5.

Realiza ▪ CMCCT

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

▪ B1.7. Práctica de procesos de ▪ B1.8. Valorar a modelización ▪ 2B1.8.1. Reflexiona sobre o ▪ CMCCT

matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

▪ a
▪ b
▪ c
▪ d
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ i
▪ l
▪ m
▪ n
▪ ñ
▪ o
▪ p

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

proceso
e
obtén
conclusións sobre os logros
conseguidos,
resultados
mellorables,
impresións
persoais do proceso, etc.v,
e valorando outras opinións.

▪ B1.6.

Planificación
e ▪ B1.9. Desenvolver e cultivar ▪ MACS2B1.9.1.
Desenvolve
realización de proxectos e
as actitudes persoais
actitudes axeitadas para o
investigacións matemáticas
inherentes ao quefacer
traballo en matemáticas
a partir de contextos da
matemático.
(esforzo,
perseveranza,
realidade ou do mundo das
flexibilidade e aceptación da
matemáticas, de xeito
crítica razoada, convivencia
individual e en equipo.
coa incerteza, tolerancia da
frustración,
autoanálise
▪ B1.7. Práctica de procesos de
continuo, etc.).
matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.
▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a
▪ B1.9. Confianza nas propias
resolución de retos e
capacidades
para
problemas coa precisión,
desenvolver
actitudes
esmero
e
interese
axeitadas e afrontar as
adecuados
ao
nivel
dificultades propias do
educativo e á dificultade da
traballo científico.
situación.

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ MACS2B1.9.3.

Desenvolve ▪ CMCCT
actitudes de curiosidade e ▪ CAA
indagación, xunto con
hábitos de formular e
formularse preguntas e
procurar
respostas
axeitadas, revisar de forma
crítica
os
resultados
encontrados; etc.

▪ MACS1B1.9.4.

Desenvolve ▪ CSC
habilidades sociais de ▪ CSIEE
cooperación e traballo en
equipo.

▪ b
▪ i
▪ l
▪ m

▪ b

▪ B1.9. Confianza nas propias ▪ B1.10. Superar bloqueos e ▪ MACS2B1.10.1.

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

inseguridades ante a
resolución de situacións
descoñecidas.

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

▪ B1.9. Confianza nas propias ▪ B1.11. Reflexionar sobre as ▪ MACS2B1.11.1.

Reflexiona ▪ CMCCT

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ i
▪ l

▪ g
▪ i

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

Criterios de avaliación
decisións
tomadas,
valorando a súa eficacia, e
aprender
diso
para
situacións
similares
futuras.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

sobre
os
procesos ▪ CAA
desenvolvidos,
tomando
conciencia
das
súas
estruturas, valorando a
potencia, a sinxeleza e a
beleza das ideas e dos
métodosutilizados,
e
aprender
diso
para
situacións futuras.

▪ B1.5. Utilización de medios ▪ B1.12.

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a
organización de datos.
– Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo
numérico,
alxébrico
ou
estatístico.
– Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións
matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Empregar
as ▪ MACS2B1.12.1. Selecciona ▪ CD
ferramentas tecnolóxicas
ferramentas tecnolóxicas ▪ CMCCT
adecuadas, de xeito
axeitadas e utilízaas para a
autónomo,
realizando
realización de cálculos
cálculos
numéricos,
numéricos, alxébricos ou
alxébricos ou estatísticos,
estatísticos
cando
a
facendo representacións
dificultade destes impida ou
gráficas,
recreando
non aconselle facelos
situacións matemáticas
manualmente.
mediante simulacións ou
analizando con sentido
crítico situacións diversas ▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios ▪ CMCCT
que
axuden
á
tecnolóxicos para facer
comprensión
de
representacións gráficas de
conceptos matemáticos ou
funcións con expresións
á
resolución
de
alxébricas complexas e
problemas.
extraer
información
cualitativa e cuantitativa
sobre elas.
▪ MACS2B1.12.3.

Deseña ▪ CMCCT
representacións gráficas
para explicar o proceso
seguido na solución de
problemas, mediante a
utilización
de
medios
tecnolóxicos

▪ MACS2B1.12.4.

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

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios ▪ CMCCT

tecnolóxicos
para
o
tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar
conclusións.

▪ e
▪ g
▪ i

▪ B1.5. Utilización de medios ▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías ▪ MACS2B1.13.1.

tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a
organización de datos.
– Elaboración e creación de
representacións gráficas de

da información e da
comunicación de maneira
habitual no proceso de
aprendizaxe, buscando,
analizando
e
seleccionando información
salientable en internet ou

Elabora ▪ CD
documentos dixitais propios
(de texto, presentación,
imaxe, vídeo, son, etc.),
como resultado do proceso
de procura, análise e
selección de información
salientable, coa ferramenta

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

–

–

–

–

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

noutras fontes, elaborando
tecnolóxica axeitada, e
documentos
propios,
compárteos para a súa
facendo exposicións e
discusión ou difusión.
argumentacións destes e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a ▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os ▪ CCL
interacción.
recursos creados para
apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na
aula.
▪ MACS2B1.13.3.

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

Bloque 2. Números e álxebra
▪ i

▪ B2.1. Estudo das matrices ▪ B2.1. Organizar información ▪ MACS2B2.1.1.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

como ferramenta para
manexar e operar con datos
estruturados en táboas.
Clasificación de matrices.
B2.2.
Operacións
con
matrices.
B2.3. Rango dunha matriz.
B2.4. Matriz inversa.
B2.5. Método de Gauss.
B2.6. Determinantes ata orde
3.
B2.7.
Aplicación
das
operacións das matrices e
das súas propiedades na
resolución de problemas en
contextos reais.

Dispón en ▪ CMCCT
procedente de situacións
forma de matriz información
do ámbito social utilizando
procedente do ámbito social
a linguaxe matricial, e
para
poder
resolver
aplicar as operacións con
problemas con
maior
matrices
como
eficacia.
instrumento
para
o
tratamento da devandita
información.
▪ MACS2B2.1.2.
Utiliza
a ▪ CMCCT
linguaxe matricial para
representar datos facilitados
mediante táboas e para
representar sistemas de
ecuacións lineais.
▪ MACS2B2.1.3.

Realiza ▪ CMCCT
operacións con matrices e
aplica as propiedades
destas
operacións
adecuadamente, de xeito
manual e co apoio de
medios tecnolóxicos.

▪ h

▪ B2.8. Representación matricial ▪ B2.2. Transcribir problemas ▪ MACS2B2.2.1.

▪ i

dun sistema de ecuacións
lineais:
discusión
e
resolución de sistemas de
ecuacións lineais (ata tres
ecuacións
con
tres
incógnitas). Método de
Gauss.
▪ B2.9.
Resolución
de
problemas das ciencias
sociais e da economía.

expresados en linguaxe
usual á linguaxe alxébrica
e resolvelos utilizando
técnicas
alxébricas
determinadas (matrices,
sistemas de ecuacións,
inecuacións
e
programación
lineal
bidimensional),
interpretando criticamente
o significado das solucións

Formula ▪ CMCCT
alxebricamente
as
restricións indicadas nunha
situación da vida real e o
sistema de ecuacións
lineais formulado (como
máximo de tres ecuacións e
tres incógnitas), resólveo
nos casos que sexa posible
e aplícao para resolver
problemas en contextos
reais.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
▪ B2.10.

Inecuacións lineais
cunha ou dúas incógnitas.
Sistemas de inecuacións.
Resolución
gráfica
e
alxébrica.
▪ B2.11. Programación lineal
bidimensional.
Rexión
factible. Determinación e
interpretación das solucións
óptimas.
▪ B2.12.
Aplicación
da
programación lineal á
resolución de problemas
sociais, económicos e
demográficos.

Criterios de avaliación
obtidas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

▪ MACS2B2.2.2.

Aplica as ▪ CMCCT
técnicas
gráficas
de
programación
lineal
bidimensional para resolver
problemas de optimización
de funcións lineais que
están suxeitas a restricións,
e interpreta os resultados
obtidos no contexto do
problema.

Bloque 3. Análise
▪ i

▪ B3.1.

Continuidade: tipos. ▪ B3.1. Analizar e interpretar ▪ MACS2B3.1.1. Modeliza con ▪ CMCCT
Estudo da continuidade en
fenómenos habituais das
axuda
de
funcións
funcións elementais e
ciencias sociais de xeito
problemas formulados nas
definidas a anacos.
obxectivo traducindo a
ciencias
sociais
e
información á linguaxe das
descríbeos mediante o
funcións, e describilo
estudo da continuidade,
mediante
o
estudo
tendencias, ramas infinitas,
cualitativo e cuantitativo
corte cos eixes, etc.
das súas propiedades
▪ MACS2B3.1.2. Calcula as ▪ CMCCT
máis características.
asíntotas de funcións
sinxelas
racionais,
exponenciais
e
logarítmicas.
▪ MACS2B3.1.3.

Estuda a ▪ CMCCT
continuidade nun punto
dunha función elemental ou
definida a anacos utilizando
o concepto de límite.

▪ i

▪ B3.2.

Aplicacións
das ▪ B3.2. Utilizar o cálculo de ▪ MACS2B3.2.1.
Representa ▪ CMCCT
derivadas ao estudo de
derivadas para obter
funcións e obtén a
funcións
polinómicas,
conclusións acerca do
expresión alxébrica a partir
racionais e irracionais
comportamento
dunha
de datos relativos ás súas
sinxelas, exponenciais e
función, para resolver
propiedades locais ou
logarítmicas.
problemas de optimización
globais,
e
extrae
extraídos de situacións
conclusións en problemas
▪ B3.3.
Problemas
de
reais
de
carácter
derivados de situacións
optimización relacionados
económico ou social e
reais.
coas ciencias sociais e a
extraer conclusións do
economía.
▪ MACS2B3.2.2.
Formula ▪ CMCCT
fenómeno analizado.
▪ B3.4. Estudo e representación
problemas
de
optimización
gráfica
de
funcións
sobre
fenómenos
polinómicas,
racionais,
relacionados
coas
ciencias
irracionais, expónenciais e
sociais,
resólveos
e
logarítmicas sinxelas a
interpreta
o
resultado
obtido
partir das súas propiedades
dentro do contexto.
locais e globais.

▪ i

▪ B3.5. Concepto de primitiva. ▪ B3.3. Aplicar o cálculo de ▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra ▪ CMCCT

Integral indefinida. Cálculo
de primitivas: propiedades

integrais na medida de
áreas de rexións planas

de Barrow ao cálculo de
integrais definidas de

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
básicas.
Integrais
inmediatas.
▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral
definida. Regra de Barrow.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

limitadas por rectas e
funcións
elementais
curvas sinxelas que sexan
inmediatas.
doadamente
Aplica
o ▪ CMCCT
representables, utilizando ▪ MACS2B3.3.2.
concepto
de
integral
técnicas de integración
definida para calcular a área
inmediata.
de
recintos
planos
delimitados por unha ou
dúas curvas.

Bloque 4. Estatística e Probabilidade
▪ i
▪ l

▪ B4.1. Afondamento na teoría ▪ B4.1. Asignar probabilidades ▪ MACS2B4.1.1.

da
probabilidade.
Axiomática de Kolmogorov.
Asignación
de
probabilidades a sucesos
mediante a regra de
Laplace e a partir da súa
frecuencia relativa.
▪ B4.2. Experimentos simples e
compostos. Probabilidade
condicionada. Dependencia
e
independencia
de
sucesos.
▪ B4.3.
Teoremas
da
probabilidade total e de
Bayes.
Probabilidades
iniciais
e
finais,
e
verosimilitude dun suceso.

Calcula a
a sucesos aleatorios en
probabilidade de sucesos
experimentos simples e
en experimentos simples e
compostos, utilizando a
compostos mediante a
regra de Laplace en
regra de Laplace, as
combinación
con
fórmulas derivadas da
diferentes técnicas de
axiomática de Kolmogorov e
reconto
persoais,
diferentes técnicas de
diagramas de árbore ou
reconto.
táboas de continxencia, a
axiomática
da
probabilidade e o teorema ▪ MACS2B4.1.2.
Calcula
da probabilidade total, e
probabilidades de sucesos
aplica o teorema de Bayes
a partir dos sucesos que
para
modificar
a
constitúen unha partición do
probabilidade asignada a
espazo mostral.
un suceso (probabilidade
inicial) a partir da ▪ MACS2B4.1.3. Calcula a
información
obtida
probabilidade final dun
mediante
a
suceso aplicando a fórmula
experimentación
de Bayes.
(probabilidade
final),
empregando os resultados
numéricos obtidos na ▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha
toma de decisións en
situación relacionada coa
contextos relacionados
toma de decisións en
coas ciencias sociais.
condicións de incerteza en
función da probabilidade
das distintas opcións.

▪ i

▪ B4.4. Poboación e mostra. ▪ B4.2.

▪ l

Métodos de selección
dunha mostra. Tamaño e
representatividade dunha
mostra.
▪ B4.5. Estatística paramétrica.
Parámetros
dunha
poboación e estatísticos
obtidos a partir dunha
mostra. Estimación puntual.
▪ B4.6. Media e desviación típica
da media mostral e da
proporción
mostral.
Distribución da media
mostral nunha poboación
normal. Distribución da
media mostral e da

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT

Describir ▪ MACS2B4.2.1. Valora a ▪ CMCCT
procedementos
representatividade dunha
estatísticos que permiten
mostra a partir do seu
estimar
parámetros
proceso de selección.
descoñecidos
dunha
poboación
cunha
fiabilidade ou un erro ▪ MACS2B4.2.2.
Calcula ▪ CMCCT
prefixados, calculando o
estimadores puntuais para a
tamaño mostral necesario
media, varianza, desviación
e construíndo o intervalo
típica
e
proporción
de confianza para a media
poboacionais, e aplícao a
dunha poboación normal
problemas reais.
con desviación típica
coñecida e para a media e ▪ MACS2B4.2.3.
Calcula ▪ CMCCT
proporción poboacional,
probabilidades asociadas á
cando o tamaño mostral é
distribución da media
suficientemente grande.
mostral e da proporción
mostral,
aproximándoas

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias
Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
proporción mostral no caso
de mostras grandes.
▪ B4.7. Estimación por intervalos
de confianza. Relación
entre confianza, erro e
tamaño mostral.
▪ B4.8. Intervalo de confianza
para a media poboacional
dunha distribución normal
con
desviación
típica
coñecida.
▪ B4.9. Intervalo de confianza
para a media poboacional
dunha distribución de
modelo descoñecido e para
a proporción no caso de
mostras grandes.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

pola distribución normal de
parámetros axeitados a
cada situación, e aplícao a
problemas de situacións
reais.
▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en ▪ CMCCT

contextos reais, un intervalo
de confianza para a media
poboacional
dunha
distribución normal con
desviación típica coñecida.

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en ▪ CMCCT

contextos reais, un intervalo
de confianza para a media
poboacional e para a
proporción no caso de
mostras grandes.

▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o ▪ CMCCT

erro e a confianza dun
intervalo de confianza co
tamaño mostral, e calcula
cada un destes tres
elementos, coñecidos os
outros dous, e aplícao en
situacións reais.
▪ e
▪ i
▪ l
▪ m

▪ B4.10. Identificación das fases ▪ B4.3. Presentar de forma ▪ MACS2B4.3.1.

e das tarefas dun estudo
estatístico. Elaboración e
presentación
da
información
estatística.
Análise e descrición de
traballos relacionados coa
estatística e o azar,
interpretando a información
e detectando erros e
manipulacións.

Utiliza as
ordenada
información
ferramentas
necesarias
estatística
utilizando
para estimar parámetros
vocabulario
e
descoñecidos
dunha
representacións
poboación e presentar as
adecuadas, e analizar de
inferencias
obtidas
xeito
crítico
e
mediante un vocabulario e
argumentado
informes
representacións axeitadas.
estatísticos presentes nos
medios de comunicación,
na publicidade e noutros ▪ MACS2B4.3.2. Identifica e
ámbitos,
prestando
analiza os elementos dunha
especial atención á súa
ficha técnica nun estudo
ficha técnica e detectando
estatístico sinxelo.
posibles
erros
e
manipulacións na súa ▪ MACS2B4.3.3. Analiza de
presentación
e
xeito crítico e argumentado
conclusións.
información
estatística
presente nos medios de
comunicación e noutros
ámbitos da vida cotiá.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ CMCCT
▪ CSC

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS

A distribución temporal inicialmente prevista para o desenrolo das 14 unidades e a
introductoria de acordo coa carga lectiva asignada (4 horas semanais), é a seguinte:
Primeira avaliación: unidades 1 a 4
Segunda avaliación: unidades 5 a 9
Terceira avaliación : unidades 10 a 13

Unidade 1
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Sistemas de ecuacións. Método de Gauss
Descrición da unidade
O estudante deste nivel, antes de comezar a estudar as técnicas que aquí se dan, sabe resolver ecuacións e
sistemas. Os métodos que espontaneamente utiliza son os que coñece desde terceiro de secundaria: substitución,
redución... e con eles pode resolver sistemas de varias ecuacións e varias incógnitas.
É importante, e así pretendemos reflectilo no texto, que o estudante considere perfectamente válidos todos os
métodos que coñece e vexa os novos como unha mellora natural daqueles. Por iso presentamos o método de
Gauss como unha xeneralización do método de redución, que permite chegar a un sistema de ecuacións no cal
cada ecuación ten unha incógnita menos que a anterior e, polo tanto, se pode resolver graduadamente.
É moi importante que os alumnos e as alumnas distingan os diferentes tipos de sistemas de ecuacións:
incompatibles ou compatibles e, dentro destes, determinados ou indeterminados. E que saiban recoñecer como é
cada un dos que se lle presentan. Para iso resulta moi útil a referencia xeométrica; rectas para as ecuacións con
dúas incógnitas e planos para as de tres. O feito de que os estudantes non coñezan a xeometría analítica do
espazo non supón ningunha traba para a interpretación xeométrica dunha ecuación lineal con tres incógnitas como
un plano e a relación que hai entre os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas e as
posicións en que poden estar dous ou máis planos.
A resolución de sistemas de ecuacións, xunto coa adquisición de ideas moi claras sobre o tipo de sistema de que
se trata (compatible, incompatible...), culmínase coa discusión de sistemas dependentes dun parámetro, onde hai
que xuntar destrezas na aplicación de técnicas e o dominio de conceptos.
Volveremos a isto, con mellores ferramentas, na unidade 3, onde se poderán utilizar determinantes.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 3.ª e a 4.ª semanas de setembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss, interpretar xeometricamente as súas
solucións para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes coñecementos á resolución de problemas alxébricos.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sistemas de ecuacións lineais
- Sistemas equivalentes.
- Transformacións que
manteñen a equivalencia.
- Sistema compatible,
incompatible, determinado,
indeterminado.
- Interpretaciónxeométrica
dun sistema de ecuacións
con 2 ou 3 incógnitas
segundo sexa compatible
ou incompatible,
determinado ou
indeterminado.
Sistemas graduados
- Transformación dun
sistema noutro equivalente
graduado.
Método de Gauss
- Estudo e resolución de
sistemas polo método de
Gauss.
Sistemas de ecuacións
dependentes dun parámetro
- Concepto de discusión dun
sistema de ecuacións.
- Aplicación do método de
Gauss á discusión de
sistemas dependentes dun
parámetro.
Resolución de problemas
mediante ecuacións
- Tradución a sistema de
ecuacións dun problema,
resolución e interpretación
da solución.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar os conceptos e a
nomenclatura asociados
aos sistemas de ecuacións
e as súas solucións
(compatible, incompatible,
determinado,
indeterminado...), e
interpretar
xeometricamente sistemas
de 2 e 3 incógnitas.

1.1. Recoñece se un sistema
é incompatible ou
compatible e, neste
caso, se é determinado
ou indeterminado.

2. Coñecer e aplicar o método
de Gauss para estudar e
resolver sistemas de
ecuacións lineais.

2.1. Resolve sistemas de
ecuacións lineais polo
método de Gauss.

3. Resolver problemas
alxébricos mediante
sistemas de ecuacións.

3.1. Expresa alxebricamente
un enunciado mediante
un sistema de
ecuacións, resólveo e
interpreta a solución
dentro do contexto do
enunciado.

1.2. Interpreta
xeometricamente
sistemas lineais de 2, 3
ou 4 ecuacións con 2
ou 3 incógnitas.

2.2. Discute sistemas de
ecuacións lineais
dependentes dun
parámetro polo método
de Gauss.

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

CC

CAA,
CMCT,
CCL,
CSC

CMCT,
CCL,
CSC

CAA,
CMCT,
CCL

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 2
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Álxebra de matrices
Descrición da unidade
Na unidade anterior aparecen as matrices como forma de expresar sinteticamente un sistema de ecuacións. As
transformacións que nelas se realizan para despexar as incógnitas (método de Gauss) non son operacións de
matrices, senón transformacións en sistemas de ecuacións.
Nesta unidade preséntanse as matrices como datos estruturados e, a continuación, afóndase nelas definindo
unhas operacións que responden a útiles manipulacións que permiten obter resultados perfectamente
identificables a partir dos datos dun problema.
A suma e o produto por un número defínense de forma natural. Non obstante, o produto de matrices parece máis
artificioso. Por iso se lle dedica máis espazo e atención, tanto para aprender o seu proceso de obtención (o produto
dun vector fila por un vector columna prepara eficazmente o procedemento do produto de dúas matrices calquera)
como o significado que ten este produto en diversos contextos.
As propiedades das operacións están cargadas de contido teórico, prescindible para os estudantes menos
interesados. É necesario, non obstante, insistir na non conmutatividade do produto e nas repercusións que trae á
hora de despexar unha matriz incógnita nunha ecuación matricial.
O mesmo método de Gauss que utilizamos na unidade anterior para transformar un sistema de ecuacións lineais
noutro equivalente a el, pero graduado, serviranos agora para obter a inversa dunha matriz cadrada. Na unidade
3 aprenderase a calculala coa axuda dos determinantes. Cada profesor ou profesora decidirá se aos seus
estudantes lles mostra un método, outro ou ambos os dous.
O estudo do rango dunha matriz será moi útil para a discusión de sistemas de ecuacións. Para realizalo de forma
adecuada, foi necesario falar das n-uplas de números reais como vectores e da súa dependencia ou independencia
lineal.
Nesta unidade, o cálculo do rango realízase mediante o método de Gauss. Na próxima unidade aprenderemos a
facelo coa axuda dos determinantes.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª e a 2.ª semanas de outubro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións e utilizalas para resolver problemas.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Matrices
- Conceptos básicos:
matriz fila, matriz
columna, dimensión,
matriz cadrada,
trasposta, simétrica,
triangular...
Operacións con matrices
- Suma, produto por un
número, produto.
Propiedades.
- Resolución de
ecuacións matriciais.
Matrices cadradas
- Matriz unidade.
- Matriz inversa doutra.
- Obtención da inversa
dunha matriz polo
método de Gauss.
n-uplas de números reais
- Dependencia e
independencia lineal.
- Obtención dunha
n-upla combinación
lineal doutras.
- Constatación de se un
conxunto de n-uplas é
LD ou LI.
Rango dunha matriz
- Obtención do rango
dunha matriz por
observación dos seus
elementos (en casos
evidentes).
- Cálculo do rango dunha
matriz polo método de
Gauss.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer e utilizar
eficazmente as matrices, as
súas operacións e as súas
propiedades.

1.1. Realiza operacións
combinadas con matrices
(elementais).
1.2. Calcula a inversa dunha
matriz polo método de
Gauss.

CC

CCL,
CAA,
CMCT,
CSIEE

1.3. Resolve ecuacións
matriciais.
2. Coñecer o significado de
rango dunha matriz e
calculalo mediante o
método de Gauss.

2.1. Calcula o rango dunha
matriz numérica.
2.2. Calcula o rango dunha
matriz que depende dun
parámetro.
2.3. Relaciona o rango dunha
matriz coa dependencia
lineal das súas filas ou das
súas columnas.

3. Resolver problemas
alxébricos mediante
matrices e as súas
operacións.

CAA,
CMCT,
CSIEE,
CD

3.1. Expresa un enunciado
mediante unha relación
matricial e, nese caso,
resólveo e interpreta a
solución dentro do contexto
do enunciado.
CCL,
CAA,
CMCT,
CSIEE

5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 3
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Resolución de sistemas mediante determinantes
Descrición da unidade
Os contidos desta unidade (os determinantes e as súas aplicacións) non entran propiamente no programa de
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais. Polo tanto, pódese prescindir dela. Non obstante, coñecendo o desexo
dunha boa parte do profesorado, incluímola para achegar unhas ferramentas coas que se consegue maior potencia
e eficacia no estudo dos sistemas de ecuacións.
Na segunda páxina motívase o estudo dos determinantes pola relación entre a compatibilidade dun sistema de
dúas ecuacións con dúas incógnitas e o feito de que o valor do correspondente determinante de orde dous sexa,
ou, non distinto de cero.
Estas postas en situación, que consisten en animar os estudantes a que, cos seus propios medios e unha pequena
axuda, cheguen a resultados básicos que despois serán expostos con maior xeneralidade, son de gran valor
didáctico.
No desenvolvemento da unidade prepárase o estudante para calcular determinantes de ordes 2 e 3. A propiedade
que permite desenvolver un determinante polos elementos dunha liña prepara para o cálculo de determinantes de
orde 4.
Os determinantes aplicaranse ao cálculo do rango dunha matriz, á aplicación do teorema de Rouché, á regra de
Cramer (só sistemas 2  2 ou 3  3) e ao cálculo da inversa dunha matriz cadrada.
Prescindiuse, no posible, de xustificacións teóricas, poñendo a énfase na aplicación práctica, para achegar aos
alumnos e alumnas maior potencia á hora de resolver sistemas de ecuacións.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 3.ª e a 4.ª semanas de outubro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os determinantes e o seu cálculo e aplicalos ao manexo das matrices (rango, inversa) e á resolución
de sistemas de ecuacións (Rouché, Cramer).

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Determinantes de ordes dous e
tres
- Determinantes de orde dous
e de orde tres. Propiedades.
- Cálculo de determinantes de
orde tres pola regra de
Sarrus.
Determinantes de orde catro
- Menor dunha matriz. Menor
complementario e adxunto
dun elemento dunha matriz
cadrada. Propiedades.
- Desenvolvemento dun
determinante de orde catro
polos elementos dunha liña.
Rango dunha matriz mediante
determinantes
- O rango dunha matriz como
a máxima orde dos seus
menores non nulos.
- Determinación do rango
dunha matriz a partir dos
seus menores.
Teorema de Rouché
- Aplicación do teorema de
Rouché á discusión de
sistemas de ecuacións.
Regra de Cramer
- Aplicación da regra de
Cramer á resolución de
sistemas determinados.
- Aplicación da regra de
Cramer á resolución de
sistemas indeterminados.
Sistemas homoxéneos
- Resolución de sistemas
homoxéneos.
Discusión de sistemas
- Aplicación do teorema de
Rouché e da regra de
Cramer á discusión e
resolución de sistemas

Criterios
de avaliación
1. Coñecer os
determinantes, o
seu cálculo e a súa
aplicación á
obtención do rango
dunha matriz.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Calcula determinantes de
ordes 2  2 e
3  3.
1.2. Recoñece as propiedades que
se utilizan en igualdades
entre determinantes (casos
sinxelos).
1.3. Calcula o rango dunha matriz.

CCL,
CAA,
CMCT,
CSIEE.

1.4. Discute o rango dunha matriz
dependente dun parámetro.
2. Calcular a inversa
dunha matriz
mediante
determinantes.
Aplicalo á
resolución de
ecuacións
matriciais.

2.1. Recoñece a existencia ou non
da inversa dunha matriz e
calcúlaa de ser o caso.

3. Coñecer o teorema
de Rouché e a
regra de Cramer e
utilizalos para a
discusión e
resolución de
sistemas de
ecuacións.

3.1. Aplica o teorema de Rouché
para dilucidar como é un
sistema de ecuacións lineais
con coeficientes numéricos.

2.2. Expresa matricialmente un
sistema de ecuacións e, se é
posible, resólveo achando a
inversa da matriz dos
coeficientes.

CSIEE,
CAA,
CMCT

3.2. Aplica a regra de Cramer para
resolver un sistema de
ecuacións lineais con
solución única.
3.3. Estuda e resolve, se é o caso,
un sistema de ecuacións
lineais con coeficientes
numéricos.
3.4. Discute e resolve un sistema
de ecuacións dependente
dun parámetro.

CAA,
CCL,
CSIEE,
CD

dependentes dun parámetro.
Cálculo da inversa dunha matriz
- Expresión da inversa dunha
matriz a partir dos adxuntos
dos seus elementos.
Cálculo.

5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 4
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Programación lineal
Descrición da unidade
Os problemas de programación lineal que trataremos neste curso seguen unha pauta moi parecida: enúnciase
unha situación na que aparecen dúas variables suxeitas a certas restricións dadas de forma explícita ou implícita,
e certa magnitude que se quere conseguir que sexa máxima ou mínima (óptima, segundo os termos do problema).
A resolución é tamén repetitiva: as restricións dan lugar a un recinto plano cuxos puntos son as verdadeiras
posibilidades de actuación. Pero só un deles (ou algúns, en certos casos) dan lugar ao óptimo buscado.
Por iso, decidimos comezar a unidade co estudo moi detallado dun problema que, co obxecto de facelo máis
intelixible para os estudantes, o escollemos de forma diofántica (é dicir, que só admite solucións enteiras). Coa
resolución deste problema, e doutros moi similares, xorden todas as peculiaridades dos problemas de
programación lineal con dúas incógnitas que, a continuación, se expoñen de forma xeral.
Hai poucos exercicios e problemas propostos antes do final da unidade. Esta diferenza notable respecto ao resto
de unidades do libro débese á peculiaridade do tema que se trata: cremos que o mellor xeito de entender o proceso
é que o estudante repita razoadamente os exercicios cuxa resolución serve de explicación do procedemento
utilizado e resolva de forma autónoma, moi concienciudamente, algún deles.
2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª e a 2.ª semanas de novembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos problemas con dúas
variables.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Elementos básicos
- Función obxectivo.
- Definición de
restricións.
- Rexión de validez.
Representación gráfica dun
problema de programación
lineal
- Representación gráfica
das restricións
mediante semiplanos.
- Representación gráfica
do recinto de validez
mediante intersección
de semiplanos.
- Situación da función
obxectivo sobre o
recinto de validez para
encontrar a solución
óptima.
Álxebra e programación
lineal
- Tradución á linguaxe
alxébrica de
enunciados
susceptibles de ser
interpretados como
problemas de
programación lineal e a
súa resolución.

5.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dados un sistema de
inecuacións lineais e unha
función obxectivo, G,
representar o recinto de
solucións factibles e
optimizar G.

1.1. Representa o semiplano de
solucións dunha
inecuación lineal ou
identifica a inecuación que
corresponde a un
semiplano.
1.2. A partir dun sistema de
inecuacións, constrúe o
recinto de solucións e
interprétaas como tales.
1.3. Resolve un problema de
programación lineal con
dúas incógnitas descrito de
forma meramente
alxébrica.

2. Resolver problemas de
programación lineal dados
mediante un enunciado,
enmarcando a solución
dentro deste.

CC

CCEC,
CCL,
CAA,
SEIP,
CMCT

2.1. Resolve problemas de
programación lineal dados
mediante un enunciado
sinxelo.
2.2. Resolve problemas de
programación lineal dados
mediante un enunciado
algo complexo.

CD,
CMCT,
CCL,
CAA

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 5

1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Límites de funcións. Continuidade
Descrición da unidade
En primeiro curso, estes estudantes aprenderon as nocións básicas sobre límites e continuidade de funcións.
Neste curso afiánzanse os coñecementos anteriores e afóndase algo neles.
É fundamental que o cálculo numérico de límites vaia acompañado dunha idea clara do que se está a facer. Por
iso se insiste na visión gráfica destes: as páxinas iniciais dedícanse, exclusivamente, a afianzar a asociación da
expresión correcta de cada tipo de límite coa súa imaxe gráfica. Ademais, nos distintos apartados, insístese na
descrición verbal do significado dos límites.
Non nos pareceu necesario (nin conveniente) que estes estudantes de Ciencias Sociais afonden no rigor
matemático. Por iso, omitimos as definicións rigorosas dos límites, conformándonos coa súa descrición intuitiva.
No cálculo de límites chegouse algo máis alá do que viron no primeiro curso: estúdanse os conceptos de «infinitos
da mesma orde» e de «infinitos de orde superior a outro», co fin de facilitar o cálculo de límites inmediatos nos
que se operen expresións infinitas. Para iso sistematizáronse os resultados máis importantes das operacións con
límites (finitos ou infinitos).
Ademais dos límites de cocientes de polinomios víronse os límites de diferenzas de fraccións alxébricas e
dalgunhas potencias elementais. Non entramos nas indeterminacións do tipo (1)(   ) .
Nas aplicacións dos límites á continuidade conformámonos co imprescindible. Cremos importante resaltar
algunhas consideracións didácticas que xa defendemos en primeiro curso:
- O resultado que afirma que «todas as funcións definidas polas súas expresións analíticas elementais (é dicir,
todas as que coñecemos ata agora) son continuas en todos os puntos nos que están definidas» nos permite
obter como obvios infinidade de límites nos que non existe indeterminación.
- Pódese recorrer á calculadora para dilucidar o signo de límites infinitos cando x →a pola dereita ou pola
esquerda.
- «O protagonismo dunha función polinómica, cando x→+ou x→−, desempéñao o seu termo de maior grao».
Esta sinxela afirmación resulta sumamente fecunda para o cálculo de límites no infinito con expresións
polinómicas. É desexable que os estudantes o entendan á perfección, automaticen o seu uso e, no posible, o
fagan extensivo a outro tipo de funcións.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 3.ª e 4.ª semanas de novembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas.
2. Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Límite dunha
función
- Límite dunha función cando
x→+, x→− oux→a
- Representación gráfica.
- Límites laterais.
- Operacións con límites finitos.
Expresións infinitas
- Infinitos da mesma orde.
- Infinito de orde superior a outro.
- Operacións con expresións
infinitas.
Cálculo de límites
- Cálculo de límites inmediatos
(operacións con límites finitos
evidentes ou comparación de
infinitos de distinta orde).
- Indeterminación. Expresións
indeterminadas.
- Cálculo de límites cando
x→+ o x→−:
- Cocientes de polinomios ou
doutras expresións infinitas.
- Diferenzas de expresións
infinitas.
- Potencias.
- Cálculo de límites cando x→a–,
x→a+, x→a:
- Cocientes.
- Diferenzas.
- Potencias sinxelas.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Comprender o concepto de
límite nas súas distintas
versións de modo que se
asocie a cada un deles
unha representación
gráfica adecuada.

1.1. Representa graficamente
límites descritos
analiticamente.
1.2. Representa analiticamente
límites de funcións dadas
graficamente.

CAA,
CMCT,
CCEC

2. Calcular límites de diversos
tipos a partir da expresión
analítica da función.

2.1. Calcula límites inmediatos
que só requiren coñecer
os resultados operativos
e comparar infinitos.

3. Coñecer o concepto de
continuidade nun punto,
relacionándoo coa idea de
límite, e identificar a causa
da descontinuidade.
Estender o concepto á
continuidade nun intervalo.

2.2. Calcula límites (x→+ ou
x→−) de cocientes, de
diferenzas e de
potencias.
2.3. Calcula límites
(x→c) de cocientes, de
diferenzas e de potencias
distinguindo, se o caso o
esixe, cando x→c+e
cando
x→c−.
3.1. Recoñece se unha función
é continua nun punto ou,
se non o é, a causa da
descontinuidade.
3.2. Determina o valor dun
parámetro para que unha
función definida «a
anacos» sexa continua no
«punto de empalme».

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
CSIEE

CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE

Continuidade.
Descontinuidades
- Continuidade nun punto.
Causas de descontinuidade.
- Continuidade nun intervalo.
5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 6
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Derivadas. Técnicas de derivación
Descrición da unidade
A unidade comeza asentando a definición de derivada mediante o límite do cociente incremental, definindo as
derivadas laterais e relacionando derivabilidade con continuidade.
Complétase este primeiro apartado co estudo da derivabilidade das funcións definidas a anacos nos puntos de
“empalme”. Esta cuestión, aínda que enfocada de forma moi práctica, ten unha clara implicación teórica pois vese
con nitidez que para que unha función sexa derivable nun punto, en primeiro lugar debe ser continua nel e,
ademais, as súas derivadas laterais deben coincidir.
Despois, defínense a función derivada e as derivadas sucesivas. A nomenclatura Df para referirnos á derivada de
f é útil cando a función vén dada pola súa expresión analítica. O apóstrofo (') serve para modificar o nome (f' é
outra función que «se deriva», que provén de f) e non é razoable utilizalo como operador. É dicir, aínda que ás
veces o utilicemos, non é formalmente correcto poñer (3x2 – 5x + 1)' cando se desexa derivar esa expresión; debe
poñerse D(3x2 – 5x +1).
E por último, repásanse as regras de derivación que xa se coñecían do curso anterior. Agora móstranse de forma
máis sistemática e, sobre todo, practícanse moi abundantemente. Preténdese que o estudante se sinta capaz de
achar a función derivada de calquera función elemental. De feito, na práctica da derivación irase moito máis alá
do que estes alumnos e alumnas poidan necesitar.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª e a 2.ª semanas de decembro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas de funcións.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Derivada dunha función nun
punto
- Taxa de variación
media.
- Derivada dunha función
nun punto.
Interpretación.
Derivadas laterais.
- Obtención da derivada
dunha función nun
punto a partir da
definición.
- Estudo da
derivabilidade dunha
función nun punto
estudando as derivadas
laterais.
Derivabilidade das funcións
definidas «a anacos»
- Estudo da
derivabilidade dunha
función definida a
anacos no punto de
empalme.
- Obtención da súa
función derivada a partir
das derivadas laterais.
Función derivada
- Derivadas sucesivas.
- Representación gráfica
aproximada da función
derivada doutra dada
pola súa gráfica.
Regras de derivación
- Regras de derivación
das funcións elementais
e dos resultados
operativos.

5.

1. Dominar os conceptos
asociados á derivada dunha
función: derivada nun
punto, derivadas laterais,
función derivada...

1.1. Asocia a gráfica dunha
función á da súa función
derivada.
1.2. Acha a derivada dunha
función nun punto a partir
da definición (límite do
cociente incremental).
1.3. Estuda a derivabilidade
dunha función definida «a
anacos», recorrendo ás
derivadas laterais no
«punto de empalme».

2. Coñecer as regras de
derivación e utilizalas para
achar a función derivada
doutra.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

2.1. Acha a derivada dunha
función na que interveñen
potencias, produtos e
cocientes.
2.2. Acha a derivada dunha
función composta.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 7

1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Aplicacións das derivadas
Descrición da unidade
As primeiras aplicacións da derivada que se ven nesta unidade son sinxelas e xa coñecidas polos estudantes.
Revísanse, complétanse e fundaméntanse con certo rigor os seguintes contidos:
- Recta tanxente a unha curva nun punto.
- Intervalos de crecemento e decrecemento.
- Máximos e mínimos relativos. Unha vez identificados os puntos de derivada nula, recórrese ao signo de f en
puntos moi próximos (á esquerda e á dereita de cada un deles) para descubrir o tipo de punto singular do que
se trata'.
Ademais, estúdase a información que se pode obter da segunda derivada: concavidade, convexidade e puntos de
inflexión.
Para finalizar a unidade, trabállase a optimización de funcións. Ao alumnado debe quedarlle moi claro que unha
función definida nun intervalo (e sono a maioría das funcións que se pretenden optimizar) pode alcanzar o máximo,
o mínimo ou ambos os dous nos extremos deste. Non adoita ser necesario recorrer á segunda derivada para
descubrir se certo punto singular é máximo ou mínimo. Consideracións do tipo: «A función é derivable. A súa
derivada só se anula en c, e f(c) é maior que o valor de f nos extremos do intervalo. Polo tanto, f(c) é máximo»,
son absolutamente suficientes para caracterizar máximos ou mínimos.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de xaneiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento,
concavidade...) e para optimizar funcións.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN /
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Aplicacións da primeira
derivada
- Obtención da tanxente
a unha curva nun dos
seus puntos.
- Identificación de puntos
ou intervalos nos que a
función é crecente
(decrecente).
- Obtención de máximos
e mínimos relativos.
Aplicacións da segunda
derivada
- Identificación de puntos
ou intervalos nos que a
función é cóncava ou
convexa.
- Obtención de puntos de
inflexión.
Optimización de funcións
- Cálculo dos extremos
dunha función nun
intervalo.
- Optimización de
funcións definidas
mediante un enunciado.

5.

1. Achar a ecuación da recta
tanxente a unha curva nun
dos seus puntos.

1.1. Dada unha función, acha a
ecuación da recta tanxente
nun dos seus puntos.

2. Coñecer as propiedades que
permiten estudar
crecementos,
decrecementos, máximos e
mínimos relativos, tipo de
curvatura, etc., e sabelas
aplicar en casos concretos.

2.1. Dada unha función, sabe
decidir se é crecente ou
decrecente, cóncava ou
convexa, nun punto ou nun
intervalo, obtén os seus
máximos e mínimos
relativos e os seus puntos
de inflexión.

3. Dominar as estratexias
necesarias para optimizar
unha función.

3.1. Dada unha función mediante
a súa expresión analítica
ou mediante un enunciado,
encontra en que casos
presenta un máximo ou un
mínimo.

CAA,
CMCT,
CCL

CAA,
CCL,
CSIEE,
CD

CAA,
CCL,
CSIEE,
CD

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 8
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Representación de funcións

Descrición da unidade
En unidades anteriores, e tamén durante o curso pasado, aprendeuse unha serie de ferramentas para construír
curvas. Nesta unidade retómanse, sistematízanse e danse pautas para a súa utilización racional.
Na segunda páxina da unidade proponse un par de exercicios para reforzar a asociación entre a forma dunha
curva e a descrición dos seus elementos (asíntotas e outras ramas infinitas, puntos singulares, puntos de inflexión,
cortes cos eixes...) mediante límites e mediante valores da función, da súa derivada e da súa segunda derivada.
Este tipo de exercicios son moi útiles porque o estudante afianza o coñecemento do papel que xoga cada unha
destas técnicas analíticas na representación de gráficas. Así, cando deban utilizalas con este fin, terán moi claro
que buscan en cada momento e que conseguen con cada resultado. A práctica deste tipo de exercicios pódese
prolongar do seguinte modo: cada estudante inventa unha gráfica e debúxaa. Descríbea mediante límites e valores
de f e f'. Intercambia descricións cun compañeiro ou compañeira e esmérase en debuxar a que se lle deu descrita.
Despois xúntanse e comparan cada gráfica. Se coinciden, ben. Se non coinciden, onde está o erro, na descrición
ou na interpretación? É esta unha interesante forma de autocorrixirse. Na maior parte dos casos non adoita ser
necesaria a arbitraxe do profesor ou profesora.
Na primeira epígrafe formula como representar unha función que vén dada pola súa expresión analítica. Os trazos
da curva vanse perfilando «facéndolle preguntas» á función. Para iso posúese unha serie de ferramentas cuxo
coñecemento é como o panel no que o artesán sitúa todos os seus instrumentos: ten moi claro cales son e para
que serve cada un, pero rara vez terá que botar man de todos eles (para cada tarefa requirirá, só, algunhas
ferramentas). Do mesmo xeito, as alumnas e os alumnos deben acostumarse a reflexionarse antes de empezar a
súa tarefa (a representación dunha curva concreta), preguntándose cales son as súas características e, polo tanto,
que instrumentos deben utilizar e en que orde. Coa práctica irán adquirindo «oficio».
Un adestramento especial nalgúns tipos de funcións (polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais,
exponenciais...) iranos familiarizando coas peculiaridades de cada unha delas.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 4.ª semana de xaneiro e a 1.ª semana de febreiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e
dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais,
exponenciais...

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Ferramentas básicas para a
construción de curvas
- Dominio de definición,
simetrías,
periodicidade.
- Ramas infinitas:
asíntotas e ramas

Criterios
de avaliación
1. Coñecer o papel que
desempeñan as
ferramentas básicas da
análise (límites,
derivadas...) na
representación de funcións
e dominar a representación
sistemática de funcións

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Representa funcións
polinómicas.

1.2. Representa funcións
racionais.

CC

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC.

parabólicas.
- Puntos singulares,
puntos de inflexión,
cortes cos eixes...
Representación de funcións
- Representación de
funcións polinómicas.
- Representación de
funcións racionais.
- Representación doutros
tipos de funcións.

5.

polinómicas, racionais, con
radicais, exponenciais,
trigonométricas...

1.3. Representa funcións
trigonométricas.

1.4. Representa funcións
exponenciais.

1.5. Representa outros tipos de
funcións.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.
Coas calculadoras gráficas pódese comprobar se se realizou de xeito correcto a representación das funcións
dadas polas súas ecuacións.

Unidade 9
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Integrais
Descrición da unidade
Nesta unidade preténdese introducir as integrais desde dous puntos de vista:
- Concepto e cálculo de primitivas como proceso inverso á derivación.
- Integral como área baixo a gráfica correspondente a unha función.
E, sobre todo, a conexión entre ambas as dúas vertentes, que se concreta no teorema fundamental do cálculo e
a regra de Barrow.
A actividade que presentamos na segunda páxina, («Dous trens»), serve para ver a relevancia da área baixo a
gráfica dunha función. Está concibida de maneira que, en principio, pareza que se produce un comportamento
estraño (por que diminúe a súa velocidade o tren rápido e, non obstante, o outro non?), pero, tras analizar a
situación, todo cadra: o tren de pasaxeiros percorre en dúas horas a mesma distancia que o de mercadorías en
tres horas. É dicir, ambos os dous diminúen a velocidade no mesmo lugar (a 240 km da saída) e durante o mesmo
tramo (15 km). Polo tanto, pódese facer a hipótese de que hai obras na vía, o cal obriga ambos os dous trens a

reducir a súa marcha. A magnitude que serve para aclarar as cousas, distancia percorrida, é a área baixo a curva
velocidade.
O desenvolvemento da unidade comeza coa iniciación ao cálculo de primitivas, epígrafe coa que se pretende que
se aprenda a obter primitivas inmediatas (∫cosx = sen x), case inmediatas (∫cos (ax + b) = (1/a) sen (ax + b)) e de
expresións compostas, recoñecendo a derivada da función sobre a que actúa o factor integrado (∫cos (3x – 5) =
sen (3x – 5) = ...).
Co apartado seguinte preténdese que o alumnado:
- Comprenda o papel que desempeña a área baixo unha curva en moitas funcións concretas.
- Se familiarice coa función área baixo a curva, F(x), e as relacións coa función inicial, f(x).
- Chegue, pois, á convicción de que F'(x) = f(x).
Unha vez adquirido o coñecemento intuitivo ao que nos referimos no parágrafo anterior, xa se pode enunciar o
teorema fundamental do cálculo. A regra de Barrow é unha consecuencia inmediata e, para os estudantes, un
instrumento sinxelo e eficaz para o cálculo de áreas, coas súas correspondentes aplicacións.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de febreiro.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer as integrais na súa dobre vertente, primitivas e integral definida. Relacionalas mediante o teorema
fundamental do cálculo e dominar sinxelos procedementos para a obtención de primitivas e para calcular
áreas.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Primitiva dunha función
- Cálculo de primitivas
de funcións
elementais.
- Cálculo de primitivas
de funcións
compostas.

1. Coñecer o concepto e a
nomenclatura das primitivas
(integrais indefinidas) e
dominar a súa obtención
(para funcións elementais e
algunhas funcións
compostas).

1.1. Acha a primitiva (integral
indefinida) dunha función
elemental.

Área baixo unha curva
- Relación analítica
entre a función e a
área baixo a curva.
- Identificación da
magnitude que
representa a área
baixo a curva dunha
función concreta. (Por
exemplo: baixo unha
función v-t, a área
significa v · t, é dicir,
espazo percorrido.)

2. Coñecer o proceso de
integración e a súa relación
coa área baixo unha curva.

2.1. Asocia unha integral
definida á área dun recinto
sinxelo.

Contidos

Teorema fundamental do
cálculo
- Dada a gráfica dunha
función y=f(x), elixir
correctamente, entre
varias, a gráfica de
y=F(x), sendo

F ( x ) =  f ( x ) dx .
x

a

- Construción
aproximada da gráfica
de



x

a

f ( x ) dx a partir

da gráfica de y=f(x).
Regra de Barrow
- Aplicación da regra de
Barrow para o cálculo
automático de
integrais definidas.
Área encerrada por unha
curva
- O signo da integral.
Diferenza entre
“integral” e “área
encerrada pola curva”.

1.2. Acha a primitiva dunha
función na que deba
realizar unha substitución
sinxela.

2.2. Coñece a regra de Barrow e
aplícaa ao cálculo das
integrais definidas.
3. Dominar o cálculo de áreas
comprendidas entre dúas
curvas e o eixe X nun
intervalo.

CC

CAA,
CCL,
CMCT,
CCEC

CAA,
CCL,
CSIEE,
CMCT,
CD

3.1. Acha a área do recinto
limitado por unha curva e o
eixe X nun intervalo.
3.2. Acha a área comprendida
entre dúas curvas.

CD,
CAA,
CCEC,
CSC,
CSIEE

- Cálculo da área
encerrada entre unha
curva, o eixe X e dúas
abscisas.
- Cálculo da área
encerrada entre dúas
curvas.
5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 10
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Azar e probabilidade
Descrición da unidade
Na páxina introdutoria proponse calcular a probabilidade dun suceso (que unha moeda toque raia ao caer sobre
unha cuadrícula) co fin de que se obteña por dous camiños distintos:
- Mediante experimentación (danse datos para que o estudante só realice a experiencia se ten unha expresa
curiosidade por facelo).
- Mediante un cálculo matemático (casos favorables partido por casos posibles).
Cremos importante que os alumnos e as alumnas deste nivel saiba que a probabilidade real dun suceso só se
pode descubrir mediante experimentación. A lei de Laplace (ou a xeneralización desta que se realiza na resolución
deste problema) é só aplicable a casos ideais. Cando a aplicamos a dados, moedas, naipes, urnas, estamos
supoñendo que son correctos, é dicir, ideais.
Nos primeiros apartados fundaméntase teoricamente o cálculo de probabilidades: álxebra de sucesos e estudo
das leis da probabilidade inspiradas nas propiedades das frecuencias relativas.
Os mellores estudantes poderán demostrar axiomaticamente a cadea de teoremas que se enuncian (T1 a T7).
A probabilidade condicionada, coa súa aplicación ás táboas de continxencia, sucesos dependentes e
independentes, a fórmula da probabilidade total e a fórmula de Bayes completan o percorrido teórico desta
unidade.
O máis importante desta, cremos, é a resolución de problemas de probabilidade polo método que sexa, con tal de
que se faga de xeito comprensivo. Para iso, hai gran cantidade de problemas resoltos e propostos, tanto ao longo
do desenvolvemento teórico como ao final deste.
Hai moitos problemas de probabilidade, de aparencia moi complexa, que quedan notablemente simplificados se a
experiencia global se considera descomposta nunha secuencia de experiencias sinxelas cuxas probabilidades son
moi fáciles de obter. Para iso, resulta moi útil o diagrama en árbore, cuxo uso permite resolver con facilidade
problemas que, en principio, parecen moi complicados.

Deste xeito chégase mesmo a resolver razoadamente, de forma intuitiva, os típicos problemas de probabilidades
«a posteriori» sen coñecer sequera a fórmula de Bayes. Se se segue este proceso, a formalización ou non da
fórmula correspondente dependerá do desexo de pechar teoricamente a unidade, pero non da necesidade da
fórmula para resolver os problemas.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 4.ª semana de febreiro e a 1.ª semana de marzo.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos,
probabilidade total e probabilidade «a posteriori» e utilizalos para calcular probabilidades.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
Sucesos
- Operacións e propiedades.
- Recoñecemento e obtención
de sucesos
complementarios
incompatibles, unión de
sucesos, intersección de
sucesos...
- Propiedades das operacións
con sucesos. Leis de
Morgan.
Lei dos grandes números
- Frecuencia absoluta e
frecuencia relativa dun
suceso.
- Frecuencia e probabilidade.
Lei dos grandes números.
- Propiedades da
probabilidade.
- Xustificación das
propiedades da
probabilidade.
Lei de Laplace
- Aplicación da lei de Laplace
para o cálculo de
probabilidades sinxelas.
- Recoñecemento de
experiencias nas que non se
pode aplicar a lei de

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer e aplicar a
linguaxe dos sucesos e a
probabilidade asociada a
eles así como as súas
operacións e
propiedades.

1.1. Expresa mediante
operacións con sucesos
un enunciado.

2. Coñecer os conceptos de
probabilidade
condicionada,
dependencia e
independencia de
sucesos, probabilidade
total e probabilidade «a
posteriori» e utilizalos
para calcular
probabilidades.

2.1. Aplica os conceptos de
probabilidade
condicionada e
independencia de
sucesos para achar
relacións teóricas entre
eles.

1.2. Aplica as leis da
probabilidade para
obter a probabilidade
dun suceso a partir das
probabilidades doutros.

2.2. Calcula probabilidades
formuladas mediante
enunciados que poden
dar lugar a unha táboa
de continxencia.
2.3. Calcula probabilidades
totais ou «a posteriori»
utilizando un diagrama
en árbore ou as
fórmulas
correspondentes.

CC

CCL,
CAA,
CMCT,
CD

CCL,
CAA,
CMCT,
CD

Laplace.
Probabilidade condicionada
- Dependencia e
independencia de dous
sucesos.
- Cálculo de probabilidades
condicionadas.
Fórmula da probabilidade total
- Cálculo de probabilidades
totais.
Fórmula de Bayes
- Cálculo de probabilidades «a
posteriori».
Táboas de continxencia
- Posibilidade de visualizar
graficamente procesos e
relacións probabilísticos:
táboas de continxencia.
- Manexo e interpretación das
táboas de continxencia para
formular e resolver algúns
tipos de problemas de
probabilidade.
Diagrama en árbore
- Posibilidade de visualizar
graficamente procesos e
relacións probabilísticos.
- Utilización do diagrama en
árbore para describir o
proceso de resolución de
problemas con experiencias
compostas. Cálculo de
probabilidades totais e
probabilidades «a
posteriori».

5.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 11
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos

4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
As mostras estatísticas
Descrición da unidade
Nesta unidade aproxímase o alumnado ao papel que xogan as mostras no proceso de inferencia estatística. Hai
un primeiro achegamento, de tipo conceptual, no que, con exemplos e situacións concretas, se propicia a
comprensión das características das mostras:
- O papel que desempeñan as mostras como «indicios» do que acontece na poboación.
- Por que é interesante (e con frecuencia imprescindible) recorrer a unha mostra para ter información da
poboación?
- É posible conseguir unha notable calidade de información sobre a poboación a partir dunha mostra, con tal de
que sexa representativa.
- Importancia da aleatoriedade na elección dos elementos da mostra. Distintos tipos de mostraxe aleatoria. Uso
da calculadora (tecla RAN) para «sortear» números.
A continuación procédese a un tratamento máis sistemático e procedemental sobre a mostraxe e os seus tipos:
- Mostraxe aleatoria simple.
- Mostraxe aleatoria sistemática.
- Mostraxe aleatoria estratificada.
Preténdese que os estudantes deseñen mostraxes en situacións concretas, valéndose da calculadora (ou o
ordenador) para sortear números.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 2.ª e a 3.ª semanas de marzo.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden obterse para a
poboación.

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

Poboación e mostra
- O papel das mostras.
- Por que se recorre ás
mostras? Identificación,
en cada caso, dos
motivos polos que un
estudo se analiza a

1. Coñecer o papel das
mostras, as súas
características, o proceso
da mostraxe e algúns dos
distintos modos de obter
mostras aleatorias (sorteo,
sistemático, estratificado).

1.1. Identifica cando un colectivo
é poboación ou é mostra,
razoa por que se debe
recorrer a unha mostra
nunha circunstancia
concreta, comprende que
unha mostra debe ser
aleatoria e dun tamaño

CCL,
CMCT,
CAA

partir dunha mostra en
vez de sobre a
poboación ao completo.
Características relevantes
dunha mostra
- Tamaño. Constatación
do papel que xoga o
tamaño da mostra.
- Aleatoriedade.
Distinción de mostras
aleatorias doutras que
non o son.
Mostraxe. Tipos de mostraxe
aleatoria
- Mostraxe aleatoria
simple.
- Mostraxe aleatoria
sistemática.
- Mostraxe aleatoria
estratificada.
- Utilización dos números
aleatorios para obter ao
azar un número de
entre N.

5.

adecuado ás
circunstancias da
experiencia.
1.2. Describe, calculando os
elementos básicos, o
proceso para realizar unha
mostraxe por sorteo,
sistemático ou
estratificado.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 12
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Inferencia estatística. Estimación da media
Descrición da unidade
Nesta unidade danse os primeiros pasos na inferencia estatística estimando a media dunha poboación a partir
dunha mostra.

Toda a inferencia estatística deste nivel se apoia na distribución normal. Por iso, é fundamental que se domine
con absoluta soltura. A unidade comeza cunha revisión das técnicas para calcular probabilidades en distribucións
normais, prestando unha atención moi especial á obtención de intervalos característicos, que van resultar claves
para todo tipo de situacións.
A distribución das medias das mostras de certo tamaño (teorema central do límite) é o resultado no que se apoiará
a estimación das medias. Trabállase con el a varios niveis:
- Intuitivamente. Na páxina inicial estúdase o comportamento das medias das puntuacións obtidas ao lanzar un,
dous, tres ou catro dados. É unha forma estupenda de aproximarse ao teorema central do límite desde unha
situación moi coñecida
- Conceptualmente. Enúnciase o teorema e reflexiónase sobre as súas consecuencias.
- Procedementalmente. A partir de poboacións concretas analízanse as distribucións das súas medias mostrais
e obtéñense intervalos característicos 𝑥para.
Finalmente chégase á parte principal da unidade: a obtención de intervalos de confianza para μ a partir dunha
mostra, e o cálculo do tamaño da mostra a partir da cal se pretende realizar unha estimación con certas condicións.
A novidade e complexidade do tema obrigounos a non afondar nas repercusións que ten o substituír a desviación
típica poboacional, σ, cando é descoñecida, pola desviación típica mostral, s.

2. TEMPORALIZACIÓN
As 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de abril.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias mostrais, realizar
inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir dunha mostra.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).

Contidos
Distribución normal
- Manexo destro da
distribución normal.
- Obtención de intervalos
característicos.
Teorema central do límite
- Comportamento das
medias das mostras de
tamaño n: teorema central
do límite.
- Aplicación do teorema
central do límite para a
obtención de intervalos
característicos para as
medias mostrais.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as
características da
distribución normal,
interpretar os seus
parámetros e utilizala
para calcular
probabilidades con
axuda das táboas.

1.1. Calcula probabilidades
nunha distribución N( ) .

2. Coñecer e aplicar o
teorema central do
límite para describir o
comportamento das
medias das mostras de
certo tamaño extraídas
dunha poboación de
características

2.1. Describe a distribución das
medias mostrais
correspondentes a unha
poboación coñecida (con
n 30 ou ben coa
poboación normal), e
calcula probabilidades
relativas a elas.

1.2. Obtén o intervalo
característico ( k)
correspondente a certa
probabilidade.

CC

CAA,
CCL,
CMTC

CCL,
CAA,
SIEP,
CSYC,
CMCT

Estatística inferencial
- Estimación puntual e
estimación por intervalo.
. Intervalo de confianza.
. Nivel de confianza.
- Descrición de como inflúe o
tamaño da mostra nunha
estimación: como varían o
intervalo de confianza e o
nivel de confianza.
Intervalo de confianza para a
media
- Obtención de intervalos de
confianza para a media.
Relación entre o tamaño da
mostra, o nivel de confianza e a
cota de erro
- Cálculo do tamaño da
mostra que debe utilizarse
para realizar unha
inferencia con certas
condicións de erro e de
nivel de confianza.

5.

coñecidas.

3. Coñecer, comprender e
aplicar a relación que
existe entre o tamaño
da mostra, o nivel de
confianza e o erro
máximo admisible na
construción de
intervalos de confianza
para a media.

2.2. Acha o intervalo
característico
correspondente ás medias
de certo tamaño extraidas
de certa poboación e
correspondente a unha
probabilidade.
3.1. Constrúe un intervalo de
confianza para a media
coñecendo a media
mostral, o tamaño da
mostra e o nivel de
confianza.
3.2. Calcula o tamaño da mostra
ou o nivel de confianza
cando se coñecen os
demais elementos do
intervalo.

SIEP,
CSYC,
CMCT

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

Unidade 13
1. Presentación da unidade
2. Temporalización
3. Obxectivos didácticos
4. Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables/Competencias clave
5. Medidas para a inclusión e a atención á diversidade
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE
Título
Inferencia estatística. Estimación dunha proporción
Descrición da unidade
O desenvolvemento desta unidade é similar ao da anterior, dándose aquí os pasos necesarios para estimar
proporcións dunha poboación a partir dunha mostra.
Comézase, na segunda páxina, vendo unha serie de situacións nas que se relaciona a proporción de individuos
con certa característica nunha poboación coa correspondente proporción na mostra. Estes exemplos xustifican a
necesidade de dominar a distribución binomial para proceder a este estudo.

Polo tanto, a primeira epígrafe da unidade é a revisión da distribución binomial e de como, en certos casos, se
aproxima a unha normal.
Como consecuencia (segunda epígrafe), para unha poboación coñecida, as proporcións mostrais, en certos casos,
distribúense de forma aproximadamente normal, o que permite obter intervalos característicos que respondan a
esixencias xustificadas.
Deste modo estase en condicións de dar o paso contrario: a partir dunha mostra sobre a que se calcula unha
proporción, estimar a proporción da poboación mediante un intervalo de confianza. Tamén aquí nos vemos
obrigados a evitar algunhas xustificacións ou a simplificar algúns procesos:
- Na construción dos intervalos de confianza, posto que a proporción da poboación, p, non é coñecida (é,
precisamente, o que se está a estimar), recorremos á da mostra.
- Aínda que as posibles proporcións mostrais seguen unha distribución discreta (por tomar valores 0/n, 1/n, 2/n...,
n/n), tratámolas como «normais» sen efectuar ningún tipo de axuste.
Esperamos que estas simplificacións parezan razoables pois, aínda así, xa é moito o esforzo que deben realizar
os estudantes para abranguer toda esta materia.

2. TEMPORALIZACIÓN
A 1.ª, 2.ª e 3.ª semanas de maio.

3.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
1. Tomando como base a distribución binomial e a súa aproximación á curva normal, deducir a distribución de
proporcións mostrais e, a partir dela, inferir unha proporción (ou unha probabilidade) nunha poboación a partir
dunha mostra.

4.
CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as características
da distribución binomial
B (n, p), a obtención dos
parámetros,  e  e a súa
similitude cunha normal

1.1. Dada unha distribución
binomial, recoñece a
posibilidade de aproximala
por unha normal, obtén os
seus parámetros e calcula
probabilidades a partir
dela.

Contidos
Distribución binomial
- Aproximación á normal.
- Cálculo de
probabilidades nunha
distribución binomial
mediante a súa
aproximación á normal
correspondente.
Distribución de proporcións
mostrais
- Obtención de intervalos
característicos para as
proporcións mostrais.
Intervalo de confianza para
unha proporción
(ou unha probabilidade)
- Obtención de intervalos

(

)

N np, npq cando
n · p 5.
2. Coñecer, comprender e
aplicar as características da
distribución das proporcións
mostrais e calcular
probabilidades relativas a
elas.

2.1. Describe a distribución das
proporcións mostrais
correspondente a unha
poboación coñecida e
calcula probabilidades
relativas a ela.
2.2. Para certa probabilidade,
acha o intervalo
característico
correspondente das

CC

CCL,
CAA,
CSC,
CMCT

CSIEE,
CAA,
CCEC,
CSC

de confianza para a
proporción.
- Cálculo do tamaño da
mostra que debe
utilizarse para realizar
unha inferencia sobre
unha proporción con
certas condicións de
erro máximo admisible
e de nivel de confianza.

5.

proporcións en mostras de
certo tamaño.
3. Coñecer, comprender e
aplicar a relación que existe
entre o tamaño da mostra, o
nivel de confianza e o erro
máximo admisible na
construción de intervalos de
confianza para proporcións
e probabilidades.

3.1. Constrúe un intervalo de
confianza para a
proporción (ou a
probabilidade) coñecendo
unha proporción mostral, o
tamaño da mostra e o nivel
de confianza.
3.2. Calcula o tamaño da mostra
ou o nivel de confianza
cando se coñecen os
demais elementos do
intervalo.

CAA,
CCEC,
CD,
CSC,
CMCT

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as medidas para a
inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o desenvolvemento da unidade requira.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. ADAPTACIÓN A
POSIBLES ESCENARIOS (Semipresencialidade, Ensino a distancia)
● E.S.O.
O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo
lóxico na meirande parte das exposicións, agás nos casos nos que coincide coa intuición.
Compre coidar especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitandoo a
posteriori como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos
exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na formulación de exercicios e problemas, sexan
a realizar durante a clase ou dentro das probas de avaliación
As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto das
rutinas operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir, constituír
en linguaxe adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto
significa adquisición de estruturas matemáticas básicas: nocións como multiplicacióndivisión, proporcionalidade, semellanza, proxección, compoñente, área, volume... medida en
xeral, e relacións entre eles.
O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan ocasión
de percibir e expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás simplemente
manexaban. Este é o motivo de deterse especialmente no repaso do número racional, na
relación entre sistema métrico, sistema de numeración, números decimais, entre produtocociente, fraccións e proporcionalidade, etc. O obxectivo de relacionar os contidos coas súas
aplicacións aconsella tamén dar o bloque de xeometría en paralelo, establecendo todas as
relacións posibles co bloque de cálculo.
Todo o material usado na aula (explicacións, exercicios correxidos, vídeos explicativos...)
estará desde o primeiro día dispoñible puntualmente na aula virtual, para así poder pasar
rapidamente das clases presenciais ás semipresenciais ou non presenciais caso de ser
necesario. En caso de clase non presencial tentaríase dar clases por videoconferencia
ademáis de seguir a asignatura pola aula virtual no horario correspondente á asignatura.

● BACHARELATO
No desenvolvemento das clases empregaranse por parte do profesorado os métodos
pedagóxicos mais axeitados para a súa actividade: explicacións orais ou a través dos
recursos multimedia correspondentes, de xeito que se impulse o traballo ben feito, o esforzo,
a autonomía persoal, o traballo cooperativo, elaboración de proxectos que sexan obxecto de
exposición e debate entre o alumnado, unha formación en valores democráticos que prepare
ao alumnado para a resolución pacífica de conflitos, o respecto pola diversidade, o
rexeitamento da violencia de xénero e, en definitiva, que estea preparado para pertencer a
unha cidadanía democrática.
As propostas metodolóxicas para o desenvolvemento desta materia son as seguintes:
Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai.
Desenvolvementos concisos.
Procedementos moi claros.
Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos
problemas e posteriores solucións.
Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente.
Uso de materiais e procedementos de resolución variados.

Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación,
contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de
abstracción.
Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as
solucións estéticas e creativas.
Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.

Todo o material usado na aula (explicacións, exercicios correxidos, vídeos explicativos...)
estará desde o primeiro día dispoñible puntualmente na aula virtual, para así poder pasar
rapidamente das clases presenciais ás semipresenciais ou non presenciais caso de ser
necesario. En caso de clase non presencial tentaríase dar clases por videoconferencia
ademáis de seguir a asignatura pola aula virtual no horario correspondente á asignatura.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
1º ESO: Materiais EDIXGAL
2º ESO: Materiais EDIXGAL.
3º ESO: Libro do Alumno. Editorial Anaya.
4º ESO: Libro do Alumno. Editorial Anaya.
BACHARELATO
Matemáticas I. Libro de texto recomendado. Editorial Anaya.
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. Libro de texto recomendado. Editorial Anaya.
Matemáticas II. Libro de texto recomendado. Editorial Anaya
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. Libro de texto recomendado. Editorial Anaya.

Recursos Didácticos
Recursos dixitais
recollidos na plataforma EDIXGAL, AULAS VIRTUAIS e os
proporcionados pola Editorial Anaya.
Recursos colgados nas aulas virtuais dos distintos profesores para os distintos grupos e
nivéis como enderezos da Internet, resumos , exemplos de exercicios, aplicacións
geogebra....
En cada unidade:
Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os
coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.
Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de
ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns
aspectos importantes.

Actividades de Avaliación Final. Preguntas seguindo o modelo das avaliacións de
diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria que permiten avaliar o nivel de logro
de cada un dos Estándares de Aprendizaxe acadado polos alumnos.
Pizarra dixital
Calculadora. Permitirase o uso da calculadora a partir do 2º trimestre de 3º E.S.O. En cursos
inferiores considerase que o alumno necesita adquirir unha destreza de cálculo que aínda
non posúe, por iso o seu uso na aula e nos exames será puntual e extraordinario.
PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL
Dedicarase a primeira semana do curso á preparación e realización da Proba de Avaliación
Inicial. Dita proba, baseada nos contidos mínimos do curso anterior, será acordada polo
conxunto de membros do departamento.
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actividad lectiva presencial

Actividad lectiva non presencial

E.S.O e Bacharelato

E.S.O.e Bacharelato

Os instrumentos máis habituais
utilizados para desenvolver axeitadamente
a avaliación das aprendizaxes dos
alumnos son:

Estar en contacto co alumnado/ca clase
a través da Aula Virtual do Centro, os de
1ºESO e 2º ESO a través E-DIXGAL ,
enviándolle e recollendo as tarefas a facer
polos alumnos/as dende a sua casa.

Observación dos alumnos en clase:
resulta fundamental dado o carácter
continuo da avaliación, principalmente
para valorar a adquisición de
procedementos e actitudes.

Poñer a disposición dos alumnos/as
foros de preguntas e resolución de
dúbidas, correos electrónicos do
profesorado e medios de comunicación
telemáticos ou impartir clases virtuais a
través do Webex , no seu horario habitual

Probas escritas: moi importantes á hora
de medir a adquisición de conceptos e
procedementos deberán estar deseñadas
atendendo aos criterios de avaliación
anteriormente expostos.

E.S.O.
Revisión do caderno de clase: con
especial atención á realización das tarefas
no domicilio e á corrección dos erros en
clase, valorando igualmente a orde e a
correcta presentación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

1.- En cada avaliación realizarase a lo menos un exame de cada bloque da materia. Cada
profesor decidirá o número de exames a realizar polo alumno; así mesmo pode esixir traballos
individuais ou colectivos que o alumno debe presentar ben en papel ou a través da plataforma
EDIXGAL ou a aula virtual. Aos alumnos que non aproben poderáselles realizar unha
recuperación por trimestre, ven no trimestre seguinte ou unha vez realizada a 3ª avaliación.
2- A nota media das avaliacións 1ª, 2ª e 3ªavaliación calcularase do seguinte xeito:
■ ESO
90% será a nota obtida nos exames e traballos presentados e no restante 10%
valorarase o traballo desenvolvido polo alumno a nivel persoal e na clase así como o
seu comportamento.
Cada profesor fará público, preferiblemente ó principio do curso escolar, como vai a
ponderar cada exame realizado e cada traballo presentado polo alumno dentro do 90%
indicado.
■ BACHARELATO
Será a nota obtida a partir dos exames ou traballos realizados polo alumno.
Cada profesor fará público, preferiblemente ó principio do curso escolar, como vai a
ponderar cada exame realizado e cada traballo presentado polo alumno.
O profesor pode optar por usar como nota da 3ª avaliación a media aritmética dos 3 trimestres
(punto 3).
3.- Unha vez realizada a 3ª avaliación, aqueles profesores que non optasen por usar como nota
da 3ª avaliación a media aritmética dos 3 trimestres, calcularan a media aritmética das tres
avaliacións. O profesor pode decidir non facer a media se a cualificación de algunha avaliación
é inferior a tres, en tal caso consideraríase que non supera a materia.
4.- O A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións.
• E.S.O.
Os alumnos que superen a materia realizarán actividades de ampliación que serán tidas
en conta de cara a subir a dita nota na avaliación ordinaria.
Os alumnos que non superen a materia realizarán actividades de recuperación ou
reforzo de cara a superación da materia na avaliación ordinaria. Realizaranse probas de
recuperación de alguna evaluación se non foron feitas previamente. Aqueles alumnos
que non consigan o aprobado terán dereito a un exame final de contidos mínimos.
• Bacharelato
Aqueles alumnos que non consigan o aprobado terán dereito a un exame final de
contidos mínimos previo a avaliación ordinaria.
Se o alumno non supera a materia na avaliación ordinaria, realizará actividades de
recuperación ou reforzo de cara a superación da materia na avaliación extraordinaria.

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.
A recuperación na ESO e Bachrelato encádrase dentro do proceso natural de
aprendizaxe, sen que as materias dos distintos cursos sexan bloques independentes que o
alumno deba superar por separado.
Por outra banda, o programa de pendentes levará consigo un seguimento de todos os
alumnos con estas características, que se concretará coa realización de traballos e posibles
probas escritas. A inclusión dos alumnos coa materia pendente nos grupos da optativa de reforzo
en 1º, 2º e 3º facilitará a realización do programa de pendentes.(Iso se se fan eses grupos).
En todo caso o departamento establece o seguinte para que os alumnos de 2º de ESO coas
Matemáticas de 1º de ESO pendentes, os alumnos de 3º de ESO coas Matemáticas de 2º de
ESO pendentes, e os alumnos de 4º de ESO coas Matemáticas de 3º de ESO pendentes e os
alumnos de 2º de Bacharelato con Matemáticas pendentes de 1º de Bacharelato superen as
citadas materias:
• Os contidos mínimos esixibles así como os criterios de avaliación para os alumnos/as
con materias pendentes son os descritos nas correspondentes programacións didácticas
de cada materia correspondentes o curso 2021-2022.
• Aos alumnos/as con materias pendentes daránselles boletíns de reforzo
correspondentes ás distintas unidades repartidos en dúas quendas que irán facendo ao
longo dos dous primeiros trimestres do curso, e que entregarán ó seu profesor/a antes
do final do 1º trimestre a primeira quenda, e antes de finais do segundo trimestre a
segunda.
• A finais do 1º trimestre (novembro-decembro) haberá unha proba escrita que terán que
facer todos os alumnos/as coa materia de Matemáticas pendente. Nesta proba os
alumnos/as
examinaranse dunha parte dos contidos mínimos da programación
correspondente. Así mesmo deberán ter entregados todos os boletíns de reforzo
correspondentes ás unidades didácticas que se están a avaliar.
• A cualificación desta proba escrita, ademais da cualificación pola realización e entrega
dos exercicios e problemas dos boletíns de reforzo, así como a avaliación continua das
matemáticas do curso actual do alumno, se procede, formarán a cualificación desta parte
da materia pendente de superación, que será reflectida na 1ª avaliación.
• A finais do 2º trimestre (marzo-abril) haberá unha segunda proba escrita. Nesta proba
examinaranse da segunda parte dos contidos mínimos da programación correspondente.
Así mesmo deberán entregar todos os boletíns correspondentes ás unidades didácticas
que se están a avaliar.
• A cualificación desta proba escrita, ademais da cualificación pola realización e entrega
dos exercicios e problemas dos boletíns de reforzo, así como a avaliación continua das
matemáticas do curso actual do alumno, se procede, formarán a cualificación desta parte
da materia pendente de superación, que será reflectida na 2ª avaliación.
• Os alumnos/as que teñan unha cualificación positiva nas dúas partes da materia
pendente de superación, terán superada as Matemáticas pendentes. A nota media
das dúas partes aparecerá como nota da 3ª avaliación e da avaliación ordinaria.
• A finais de maio farase unha proba final de contidos mínimos na que se avaliarán todos
os contidos mínimos esixibles estipulados na correspondente programación didáctica
para aqueles alumnos/as que non superaran as matemáticas pendentes polo sistema
antes descrito.
• A nota desta proba final será reflectida na 3ª avaliación.
• Considerarase tamén que o alumno supera a materia pendente no caso de que supere
as matemáticas do seu curso actual; neste caso superación da materia pendente
quedaría reflectida na avaliación ordinaria.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
•
•

•

No primeiro trimestre do curso realizarase unha avaliación inicial para detectar alumnos
que amosan deficiencias ou sobredotación na materia. Esta selección pódese ampliar na
xunta da primeira avaliación.
Os alumnos ós que se lles detecte algún tipo de deficiencia, realizarán unha avaliación
psicopedagóxica, e posteriormente decidirase a conveniencia de aplicar reforzo educativo
ou adaptación curricular, empregando todo o material proposto nas diferentes unidades
didácticas.
En cada unidade se propón unha serie de actividades de reforzo ou ampliación
dependendo da evolución e consecución de obxectivos de cada alumno. Así pois, o
profesorado, á vista destes resultados, proporá e fará seguimento da realización destas
tarefas polos alumnos individualmente. Tamén se contempla, ante a variedade de niveis
que presentan os alumnos, a posibilidade de usar boletíns de exercicios diferenciados
segundo as carencias que o alumno manifeste.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA
PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO
•
•

•

•

O reforzo educativo aplicarase con carácter xeral a tódolos alumnos que non acadaron
os obxectivos da materia no curso anterior e os que presentan problemas para superala
no actual.
Será aplicado polo profesor/a na aula, tendo en conta: saídas ó encerado, chamadas
orais, seguimento da libreta de clase para controlar se fai os exercicios, explicación
individual durante breves períodos de tempo mentres o resto da clase realiza exercicios,
etc.
No caso dunha avaliación continua negativa, este reforzo pódese ampliar con exercicios
complementarios para casa. Os traballos complementarios basearanse sempre en
obxectivos mínimos, e naqueles que sexan necesarios para superar os obxectivos da
área.
Nas reunións de avaliación reflectirase por escrito se o alumno realizou ou non as
medidas de reforzo establecidas e farase unha valoración ou observación sobre o
traballo.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Unha vez realizada a avaliación psicopedagóxica e detectados os alumnos de
adaptación curricular, o profesor/a en colaboración co departamento de orientación, decidirá
os elementos do currículo que deberán ser modificados segundo as necesidades educativas
do alumno, e estableceranse os criterios de avaliación que lle serán aplicados. Collerase
como referencia os obxectivos mínimos de cada curso aínda que as modificacións poidan
significar que os obxectivos pertenzan a outro ciclo ou etapa distinto do que cursa o alumno.
As adaptacións curriculares centraranse no tempo e ritmo de aprendizaxe, nunha
metodoloxía máis personalizada, en reforzar as técnicas de aprendizaxe, mellorar os
procedementos, hábitos e actitudes, e aumentar a atención orientadora.
PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES
Os temas transversais refírense a contidos que non son propios de ningunha área
específica, pero que, dentro do posible, deben estar presentes en todas. Na área de
Matemáticas é posible colaborar en maior medida a algún deles, pero indirectamente
todos poden aparecen nalgún momento.
Á Educación moral e cívica contribúen, sen dúbida, boa parte dos contidos actitudinais.
Teñen que ver con ela todas aquelas actitudes que se refiren ao rigor, orde, precisión e
coidado coa elaboración e presentación e coidado de tarefas e no uso de instrumentos, a
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curiosidade, o interese e o gusto pola exploración; a perseveranza e tenacidade na busca
de solucións aos problemas e a posición crítica ante as informacións que utilizan as
matemáticas.
A través da actuación cotiá do profesor, a súa forma de valorar os traballos ou a elección
das situación que formula aos seus alumnos, poden estar presentes estas actitudes na
aula.
A Educación do consumidor é un tema transversal no que as matemáticas teñen unha
incidencia importante.
A formación para unha actitude crítica ante o consumo, require a miúdo poñer en xogo
ideas e formas de expresión matemáticas. Algúns aspectos do consumo sobre os que
pode inducirse son os seguintes:
Publicidade. En particular a interpretación e valoración axeitada da utilización de
representacións gráficas, así como de datos numéricos de diversos tipos.
Aspectos económicos (cuantitativos) presentes no consumo de calquera tipo de bens ou
servizos. O manexo da relación de proporcionalidade e as súas diferentes formas de
expresión é esencialmente importante neste sentido.
Algúns servizos, como os créditos e seguros, aínda que afastados da experiencia directa
dos alumnos da etapa, ofrecen boas situacións para a aplicación dalgúns contidos.
A medida é esencial no ámbito do consumo. Todos os contidos relacionados coa
estimación de medidas, a medición e o uso dos sistemas métricos están directamente
relacionados con este tema transversal.
É importante por último, o consumo relacionado co ocio. Dentro del, o azar está presente a
miúdo. Os contidos que teñen que ver co tratamento do azar contribúen a facer o seu
consumo máis «intelixente».
Educación para a igualdade de oportunidade entre sexos.
Dende o punto de vista metodolóxico as indicacións que se fan pódense resumir na
necesidade de fomentar o coñecemento e recoñecemento da capacidade de cada un dos
compañeiros e compañeiras no ámbito das matemáticas e por extensión dos homes e as
mulleres en xeral. O profesor pode xogar coas distintas formas de agrupación dos alumnos
para fomentar, por unha parte, a autoestima duns e outros e, por outra, o coñecemento
mutuo.
O resto de temas transversais poden estar presentes na clase de matemáticas a través
dos contextos dos problemas e exercicios das situacións ás que se aplican as
matemáticas.
En igual condicións, pode ser conveniente ás veces que os problemas se refiran a
cuestións relacionadas coa educación ambiental, a educación para a saúde, etc... de
maneira que, ademais de facilitar aprendizaxes estritamente matemáticas, permitan o
coñecemento e análise destes temas dende o punto de vista cuantitativo.
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a
paulatina capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á
súa formación como cidadáns activos e solidarios. Dadas as características da materia de
Matemáticas, as actividades relacionadas coa lectura que levan a cabo os alumnos superan
os 15 minutos diarios de clase, xa que se van enfrontar diariamente a todo tipo de textos dos
que se espera unha comprensión mínima de acordo cos obxectivos da materia, co cal as
súas capacidades lectoras vanse a por a proba practicamente tódolos días, onde se
traballará con enunciados teóricos e de diferentes tipos de exercicios, biografías dos
matemáticos mais importantes, acontecementos históricos relacionados coa materia,
revistas científicas que se poden atopar na biblioteca, etc.
Polo tanto é importante incrementar a fluidez e a comprensión lectora disfrutando da
lectura como fonte de pracer e de aprendizaxe, ademais de incorporar a lectura e a escritura
como formas de adquisición de novos coñecementos e de enriquecemento persoal.

Con esta finalidade o departamento participa no plan lector do centro cedendo 20
minutos das súas clases, de acordo co calendario establecido polo grupo de traballo da
biblioteca, para favorecer a lectura lúdica entre os alumnos e fomentar o uso e disfrute dos
textos.
Ademáis, o profesor pode recomendar a lectura de libros, por exemplo:
1º ESO

“El señor del Cero” Mª Isabel Molina, Editorial Alfaguara Juvenil.

2º ESO

“El asesinato del profesor de Matemáticas” Jordi Sierra i Fabra, Editorial ANAYA.
“Malditas matemáticas. Alicia en el País de los Números” Carlo Frabetti, Editorial
Alfaguara Juvenil.

3º ESO

“El hombre que calculaba” Malba Tahan, Editorial del Nuevo Extremo
“La fórmula preferida del profesor” Yoko Ogawa, Editorial Funambulista

4º ESO

“El curioso incidente del perro a medianoche” Mark Haddon

1º BAC

“El tío Petros y la conjetura de Goldbach” de Apóstolos Doxiadis, Ediciones B para
Zeta Bolsillo.
“Los Crímenes de Oxford” de Guillermo Martínez, Editorial Destino.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN T.I.C.
Ao longo do desenvolvemento das unidades didácticas establécense actividades
para poder empregar as tecnoloxías da información e a comunicación, de xeito que os
alumnos desenvolvan as súas destrezas e o manexo nestas ferramentas. Empregarase a
calculadora científica, a folla de cálculo, os programas Descartes, Goeogebra, Derive, Cabri,
Clic 3.0, etc. Ademais realizarase a procura de material bibliográfico, histórico e calquera
outro tipo de información axeitada a temporalización.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA
Este departamento establece como obxectivos para contribuír ao plan de convivencia do
centro:
a) educar ao alumnado para a convivencia democrática, traballando na práctica docente a
convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos.
b) respectar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a
dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.
c) cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito de súa
competencia.
d) fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades
complementarias e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do
proceso de ensinanza-aprendizaxe.
e) manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto na
aula como fora dela, corrixindo e pondo en coñecemento dos órganos competentes as
condutas que alteren a convivencia.
f) informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumplimentos das
normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas ao
respecto.
g) controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar aos
titores, segundo o procedemento establecido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Ao longo do curso faranse diferentes actividades de interese para a nosa materia
como talleres de xogos matemáticos, exposicións, concurso fotográfico con temática
matemática, visitas a lugares que teñan relevancia para a nosa área, proxecións de
películas, realización dunha xincana matemática, etc.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
COS SEUS INDICADORES DE LOGRO.
Cada profesor fará unha reflexión sobre os seguintes puntos:
Planificación
Motivación do alumnado
Desenvolvemento do ensino
Proceso de ensino e a práctica docente
Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos
seguintes rexistros:

INDICADORES PLANIFICACIÓN

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de
aprendizaxe previstos nas leis educativas.
2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible
para o seu desenrolo.
3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos
da programación de aula tendo en conta as
particularidades de cada un dos grupos de estudantes.
4.

Programa actividades e estratexias en función dos
estándares de aprendizaxe.

5.

Planifica as clases de modo flexible, preparando
actividades e recursos axustados á programación de
aula e as necesidades e ós intereses do alumnado.

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos
de avaliación e autoavaliación que permiten facer o
seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus
alumnos e alumnas.
7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que
poidan ter contidos afíns a súa materia

INDICADORES MOTIVACIÓN
1. Proporciona un plan de traballo ó principio de cada
unidade.

VALORACIÓN

PROPOSTAS
DE
MELLORA

2. Plantexa situacións que introduzan a unidade (lecturas,
debates, diálogos…).
3. Relaciona os aprendizaxes con aplicacións reais ou
coa súa funcionalidade.
4.

Informa sobre os progresos conseguidos e as
dificultades atopadas.

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses
do alumnado.
6.

Estimula a participación activa dos estudantes na
clase.

7. Promove a reflexión dos temas tratados.

INDICADORES SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO
PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de
pasar a unha nova unidade ou tema con mapas
conceptuais, esquemas…
2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é
posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas
aclaratorias; pon exemplos...
3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer
asesorías dentro e fora das clases.
4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento
de cada unidade didáctica.
5. Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os
contidos na aula.
6.

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

7.

Desenrola os contidos dunha forma ordenada e
comprensible para os alumnos e as alumnas.

8. Plantexa actividades que permitan a adquisición dos
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da
etapa educativa.
9. Plantexa actividades grupais e individuais.

INDICADORES SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO
PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE
1. Realiza a avaliación inicial ó principio de curso para
axusta la programación ó nivel dos estudantes.
2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade
didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula
e fora dela.

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

4.

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

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as
actividades dos alumnos e as alumnas, e da pautas
para a mellora dos seus aprendizaxes.
6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan
de maneira equilibrada avaliación dos diferentes
contidos.
7.

Favorece
coavaliación.

os

procesos

de

autoavaliación

e

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de
obxectivos cando estes no son alcanzados
suficientemente.
9. Propón novas actividades de maior nivel cando os
obxectivos foron alcanzados con suficiencia.
10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos
contidos, o nivel dos estudantes, etc.
11.

Emprega diferentes medios para informar dos
resultados ós estudantes e ós pais.

Resultará esencial medir a taxa de abandono ao longo do curso, entendendo este tamén, o caso
dos alumnos que asistindo a clase sexan pasivos na aula.
Outro indicador será a taxa de aprobados sobre o total de alumnos e sobre o total de alumnos
que non abandonaron.
Farase, por trimestre, un seguimento do grado de cumprimento da programación por parte de
cada profesor da asignatura .

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
Ao longo do curso os profesores que impartan dita materia reuniranse periodicamente
para avaliar o desenvolvemento da mesma. En ditas reunións estudarase a conveniencia de
realizar cambios na programación de cara o curso seguinte. A decisión final , de darse o caso,
será tomada polo conxunto de membros do departamento.

