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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACION
É fundamental que o ensino das matemáticas contemple, como primeira finalidade, a de desenvolver a capacidade de razoamento, rigor e
abstracción no alumnado, para unha adecuada formación intelectual de este, que permita a súa realización persoal. Así mesmo, a linguaxe
matemática, as súas estratexias e as súas formas aparecen completamente ligadas ao avance científico, social e cultural da humanidade e
constitúen un instrumento de primeira magnitude para comprender, interpretar e expresar a realidade que nos rodea, e permiten a relación con
outras partes dos ámbitos científicos e sociais que, de outra forma, sería moi pobre.
A vinculación das matemáticas aos avances científicos e á tecnoloxía da civilización dan sentido, neste período fundamental da formación do
alumnado, á necesidade de potenciar, de forma racional, o manexo dos elementos que a tecnoloxía pon á nosa disposición (calculadora,
programas informáticos,...) co obxecto de por ao alumnado en contacto con tan poderosos instrumentos. A forma de facelo debe ser gradual a
medida que avancen os cursos. O ensino das matemáticas na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal forma que en cada curso aparezan
contidos que xa figuraron de maneira máis elemental en cursos precedentes, co obxectivo de que o sistema permita o repaso e a mellor fixación
de ideas e técnicas, ampliando o seu campo de aplicación e a súa posibilidade de relación.
O Departamento está constituido no presente curso polos seguintes profesores e profesoras:
José Manuel Ramos González (Secretario do Instituto)
Que impartirá as materias:
Matemáticas Aplicadas ás CC SS II (1 grupo)
Métodos Estatísticos e Numéricos (1 grupo)
Rafael Piay Durán
Que impartirá as materias:
Matemáticas Aplicadas ás CC SS I (1 grupo)
Matemáticas en 1º ESO (1 grupo)
Matemáticas en 2º ESO (1 grupo)
Matemáticas Aplicadas en 4º ESO (1 grupo)
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María Luísa Vilanova Díaz
Que impartirá as materias:
Matemáticas Académicas en 3º ESO (3 grupos)
Matemáticas Académicas en 4º ESO (2 grupos)
María del Carmen Rey Pazos (Xefa de Departamento)
Que impartirá as materias:
Matemáticas II (1 grupo)
Matemáticas I (2 grupos)
Matemáticas Académicas en 4º ESO (1 grupo)
Sonia Freire Randino
Que impartirá as materias:
Matemáticas en 1º ESO (2 grupos)
Matemáticas en 2º ESO (2 grupos)
Mónica Tortajada Bermúdez
Profesora do Departamento de Tecnoloxía que impartirá as materias:
Matemáticas en 1º ESO (1 grupo)
Santiago Jiménez Jiménez
Profesor do Departamento de Artes Plásticas que impartirá as materias:
Matemáticas en 2º ESO (1 grupo)
Na organización do Instituto estaba implantada a aula-materia e tiñamos catro aulas completas para o Departamento de Matemáticas, pero
houbo que renunciar a elas por motivos da COVID-19.
O alumnado é usuario maioritario do transporte público por vivir nos arredores do Instituto; é destacable o caso do alumnado do Concello
de Campolameiro situado a unha distancia importante. Esta característica marca o traballo co alumnado pois non se pode contar con actividades
fóra do horario escolar en canto a iniciativas que incidan no contexto familiar coa súa carga formativa.
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2. CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
2.1. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS
A achega da área de Matemáticas para alcanzar os obxectivos xerais da etapa concrétase no desenvolvemento da capacidade de
pensamento e reflexión lóxica e na adquisición dun conxunto de instrumentos para explorar a realidade, representala, explicala e predicila.
Tendo en conta as características propias da área, xunto coas da etapa e o alumnado, propoñemos os seguintes obxectivos:
•

Comprender e incorporar as distintas formas de expresión matemática (numérica, gráfica, xeométrica, lóxica, alxébrica e probabilística), co
fin de comunicarse de maneira precisa e rigorosa.

•

Utilizar as formas de pensamento lóxico para formular e comprobar conxecturas ou hipóteses, realizar inferencias e deducións, e organizar e
relacionar informacións diversas relativas á vida cotián e a resolución de problemas.

•

Aplicar os procesos matemáticos aprendidos a situacións da vida diaria.

•

Utilizar con sentido crítico os distintos recursos tecnolóxicos (calculadoras, Internet, material multimedia, etc.) como axuda na aprendizaxe e
nas aplicacións instrumentais das matemáticas.

•

Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estratexias, procedementos e recursos.

•

Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na realidade, analizando as propiedades e relacións xeométricas implicadas.

•

Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, gráficos, planos, cálculos, etc.) presentes nas noticias, as opinións ou a publicidade,
analizando criticamente o papel que desempeñan e as súas achegas para unha mellor comprensión das mensaxes.
Establecer unha relación interdisciplinar entre os coñecementos matemáticos e o conxunto de saberes que o alumnado debe adquirir ao longo
da Educación Secundaria Obrigatoria.

•
•

Desenvolver técnicas e métodos relacionados cos hábitos de traballo, a curiosidade e o interese para investigar e resolver problemas, a
responsabilidade, a colaboración no traballo en equipo e o espírito crítico.

•

Coñecer e apreciar as Matemáticas como unha ciencia integradora, recoñecendo o seu papel en varios campos da actividade humana, tanto en ciencia e
tecnoloxía, coma nos seus aspectos creativo, social, laboral, manipulativo e outros.
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2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS
Desde a área de Matemáticas potenciaranse as seguintes competencias básicas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística: CCL
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: CMCCT
Competencia dixital: CD
Aprender a aprender: CAA
Competencia social e cívica: CSC
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: CSIEE
Conciencia e expresións culturais: CCEC

Estas competencias, nas súas distintas dimensións, supoñen un saber facer (procesos intelectuais) que debemos facer operativos en forma de
capacidades. Coa intención de non repetir ditos procesos en cada dimensión, expresamos aquí de forma xenérica as capacidades necesarias dos
seguintes procesos intelectuais básicos.
Os procesos son:
P1. Recoller e tratar información
P2. Comunicar
P3.Demostrar
P4. Poñer en práctica modelos
P5. Resolver problemas
P6. Concibir un plan ou estratexia
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P7. Avaliar
P8. Aprender

As competencias básicas para a etapa quedan enunciadas da seguinte forma:
1. Competencia en comunicación lingüística
Desde as matemáticas contribúese a esta competencia aprendendo a empregar a expresión, a interpretación e a representación do
coñecemento matemático, científico ou tecnolóxico, tanto de maneira oral coma escrita, para poder interactuar nas diferentes situacións
anteriormente descritas.
Por iso, enunciamos os seguintes procesos comúns para as dimensións esenciais desta competencia:
a)
b)
c)
d)

Comprensión oral.
Expresión oral.
Comprensión escrita.
Expresión escrita.

2. Competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática exponse como a habilidade para empregar e relacionar o conxunto dos coñecementos deste ámbito, tanto para
producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento necesario para explicar e describir a realidade, e que
permita resolver problemas nas situacións descritas anteriormente. Esta competencia alude, por unha parte, á capacidade de utilizar os
coñecementos empregados para explicar a natureza e, por outro lado, a aplicación dos coñecementos.
Por iso, enunciamos os seguintes procesos para as dimensións esenciais desta competencia:
a)
Organización, comprensión e interpretación da información.
b)
Expresión matemática oral e escrita.
c)
Formulación e resolución de problemas.
d)
Nocións e experiencias científicas e tecnolóxicas básicas.
e)
Procesos científicos e tecnolóxicos.
f)
Formulación e resolución de problemas.
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3. Competencia dixital
A actividade matemática fai uso de informacións que incorporan cantidades e medidas, modelos xeométricos, representacións gráficas e
datos estatísticos. Desde as Matemáticas trabállase fundamentalmente esta competencia coa inclusión de procura, selección, rexistro e tratamento
ou análises da información. O emprego de ferramentas como Internet, calculadoras científicas ou gráficas, ordenadores, programas informáticos
que permiten calcular, representar graficamente, facer táboas, procesar textos, simulación de modelos, etc., favorecen o desenvolvemento desta
competencia nas súas dimensións básicas:
a) Competencia dixital (uso de sistemas informáticos e de Internet).
b) Tratamento da información.

4. Competencia para aprender a aprender
Por un lado, a contribución a esta competencia desde a área de matemáticas exponse fundamentalmente desde a adquisición dos
coñecementos científicos necesarios para a aprendizaxe durante a vida adulta.
De outro lado, o traballo cos conceptos, relacións e estruturas matemáticas axudan a desenrolar hábitos e actitudes positivas fronte aos
traballos, a concentración ante tarefas, a tenacidade na procura de solucións a un problema e a que estes se utilicen ante situacións diferentes,
calidades todas elas que favorecen o desenrolo da capacidade de aprendizaxe autónomo.
Desta forma enúncianse as seguintes competencias básicas nas dimensións básicas:
a) Coñecemento de si mesmo
b) Esforzo e motivación.
c) Hábitos de traballo.

5. Competencias social e cidadá
A adquisición da competencia social e cidadá contribúe á área de matemáticas desde dúas vertentes. A primeira delas, refírese ao traballo en
grupo de actividades, que fomenta o desenvolvemento de comportamentos e actitudes esenciais como a responsabilidade, a cooperación, a
solidariedade, a procura e o encontro de acordos ou consensos e a satisfacción que proporciona o traballo froito do esforzo común. A segunda
está relacionada cunha mellor comprensión da realidade social mediante o uso, nas tarefas de aula, de situacións e modelos sociais nos que
interveñan os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos. Ambas vertentes pódense agrupar atendendo ás seguintes dimensións:
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a)
b)
c)

Habilidades sociais e convivencia.
Cidadanía.
A comprensión do mundo actual.

6. Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Os procesos de por en práctica modelos e concibir un plan ou estratexia contribúen de maneira especial a fomentar a autonomía e iniciativa
persoal. Trabállanse nas seguintes dimensións:
a)
b)
c)
d)

Toma de decisións.
Iniciativa e creatividade.
Realización de proxectos.
Coñecemento do mundo laboral.

7. Competencia conciencia e expresións culturais
O coñecemento matemático é expresión universal da cultura e, en particular, a xeometría é parte esencial da expresión artística. Distínguense
as seguintes dimensións:
a)
b)
c)
d)

A creatividade.
Uso de linguaxes artísticos e técnicos.
Participación en manifestacións culturais.
Valoración do patrimonio.

2.3. TEMAS TRANSVERSAIS
Os temas transversais deben estar presentes na aula xa que están relacionados con problemas e preocupacións fundamentais da sociedade. Na
materia de matemáticas poden tratarse os seguintes:
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Educación moral e cívica.
▪
▪
▪
▪

Rigor, orden, precisión, coidado na elaboración e presentación de tarefas e manexo de instrumentos.
Curiosidade, interese e gusto pola exploración de situacións problemáticas numéricas, xeometría, polas descricións verbais precisas de
situacións, orientacións, formas, etc.
Perseveranza e tenacidade na busca de solucións aos problemas.
Actitude crítica ante a información que utilizan distintas linguaxes matemáticas.

Educación do consumidor
▪
▪
▪

Utilización, interpretación e valoración crítica de informacións que fagan uso de datos numéricos e interpretacións de gráficas (noticias,
publicidade, enquisas sobre temas sociais, etiquetas, et.)
Realización de previsións e estimacións en compras e pagos.
Desenrolar unha actitude crítica ante situacións relacionadas co azar (xogos, sorteos...).

Educación para a convivencia. Educación en igualdade
▪
▪

Aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias, que sexan aportadas tanto por alumnos coma por alumnas.
Formación de grupos de traballo sen distinción de tarefas por razón de sexo.

Educación ambiental.
▪
▪

Espertar e desenvolver a conciencia de responsabilidade cara aos problemas do medio ambiente local (contaminación dos ríos polas pilas,
por lixo, incendios, ...) e global (desertización, destrución da capa de ozono, subida da temperatura do planeta, et.).
Desenvolver hábitos individuais de protección do medio (uso de papel reciclado, medidas de aforro de auga e enerxía).
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Educación para a saúde.
▪

Construción de táboas e gráficas e a súa interpretación en temas relacionados con procesos biolóxicos e alimentarios, proporcionan un
contexto axeitado para a valoración de certos hábitos relacionados coa saúde.

Educación multicultural.
▪
▪

Espertar o interese por coñecer outras culturas e linguas. Temas como turismo, os xogos Olímpicos, etc.
Potenciar actitudes de respecto e colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

Educación viaria.
▪
▪

Manexo de planos, croques e mapas.
Uso de escalas e gráficas.

3. PROGRAMACIÓN POR CURSO E MATERIA
OBXECTIVOS
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns de unha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
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b) Desenrolar e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón
de sexo o por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así coma calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenrolar destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenrolar o espírito emprendedor e a confianza en se mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse
no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e doutras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde
corporal, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenrolo persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e a súa mellora.
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenrolando actitudes de interese e respecto
ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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3.1. MATEMÁTICAS 1º ESO

CONTIDOS DA
UNIDADE

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS
CLAVE

OBXECTIVOS

UNIDADE

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

GRAO MINIMO DE CONSECUCION

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1

a

Sistema de numeración
decimal.

b
c
d
e
f
g
h

Aproximación por
truncamento e por
redondeo.
Propiedades das
operacións con números
naturais.
Potencias de números
naturais.
Descomposición
polinómica dun número.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

MAB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou
os problemas matemáticos que subxacen
nel e os coñecementos matemáticos
necesarios.

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas con números naturais; e responde ás
preguntas que se le formulan, empregando números e
datos relacionados entre si.
Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas con números potencias e raíces de números
naturais; e responde ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos relacionados entre si.
Comprende a situación exposta nun problema,
investiga; e responde ás preguntas que se le formulan,
empregando números, datos e tomando decisións
relacionadas coa vida cotiá.

Raíz cadrada exacta e
enteira.
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CMCCT
CCL
CSC
CSIEE

Operacións combinadas
con potencias e raíces.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
1

b

Sistema de numeración
decimal.

e
f
g
h

Aproximación por
truncamento e por
redondeo.
Propiedades das
operacións con números
naturais.

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

Potencias de números
naturais.
Descomposición
polinómica dun número.
Raíz cadrada exacta e

B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de

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

Lee, escribe, compón e descompón números naturais,
segundo as súas ordes de unidades.

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

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

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

Resolve operacións, aplicando a xerarquía, nas que
aplica as propiedades da suma, a multiplicación, a resta
e a división de números naturais.
Calcula o valor de potencias de números naturais e
utiliza as potencias de base 10 para realizar a
descomposición polinómica dun número.

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que
interveñen potencias de expoñente natural

Utiliza correctamente a calculadora para resolver
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CMCCT

enteira.
Operacións combinadas
con potencias e raíces.

paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do
concepto e dos tipos de números.

e aplica as regras básicas das operacións
con potencias.

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

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

potencias sinxelas.
Realiza correctamente operacións con produto e
cociente de potencias da mesma base; potencias de
expoñente 1 e 0; potencia dunha potencia; potencia dun
produto e dun cociente, aplicando as regras básicas e
expresando o resultado coma unha soa potencia.
Calcula correctamente a raíz cadrada exacta e a raíz
cadrada enteira, expresando o resultado do resto con
precisión.
Utiliza correctamente a calculadora para resolver raíces
cadradas sinxelas.
Resolve correctamente operacións combinadas con
sumas, restas, multiplicacións e divisións de números
naturais, e con parénteses.
Realiza correctamente operacións combinadas con
potencias, raíces, sumas, restas, multiplicacións e
divisións de números naturais, e con parénteses.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
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2

a,b

Divisibilidade.

c,d

Múltiplos dun número.

e,f

Divisores dun número.

g,l

Números primos e
compostos.

m
n

Descomposición dun
número en factores.

ñ

Máximo común divisor.

o

Mínimo común múltiplo.

B1-2. Utilizar procesos de
razoamento e estratexias de
resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios
e comprobando as solucións
obtidas.
B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.
B1-8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

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

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

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

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

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

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

CMCCT

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
2

b

Divisibilidade.

e

Múltiplos dun número.

f

Divisores dun número.

g

Números primos e
compostos.
Descomposición dun
número en factores.

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

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e
propiedades dos números en contextos de
resolución de problemas sobre paridade,
divisibilidade e operacións elementais.
MAB2.2.2. Aplica os criterios de
divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para
descompoñer en factores primos números
naturais, e emprégaos en exercicios,
actividades e problemas contextualizados.

Recoñece novos significados e propiedades dos
números en contextos de resolución de problemas
sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.
Descompón números en factores primos, aplicando os
criterios de divisibilidade; os aplica na práctica.
Realiza cálculos relativos ao máximo común divisor e
ao mínimo común múltiplo, aplicándoos á resolución
de problemas.
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CMCCT

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

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo
común divisor e o mínimo común múltiplo
de dous ou máis números naturais
mediante o algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental,
escrita ou con calculadora), coherente e
precisa.

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
3

a

Números enteiros.

b

Comparación de
números enteiros.

c
d
e
f
g

Suma e resta de dous
números enteiros.
Suma e resta de varios
números enteiros.
Multiplicación e división
de números enteiros.
Operacións combinadas.

B1-1. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.
B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.
B1-3. Describir e analizar
situacións de cambio, para
encontrar patróns, regularidades e
leis matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido na
resolución dun problema, coa precisión e o
rigor adecuados
MAB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MAB1.3.1. Identifica patróns,
regularidades e leis matemáticas en
situacións de cambio, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.
MAB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas e responde ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos relacionados entre si.

CCL

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

CMCCT

CCEC

CSC

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

CSIEE

Recoñece situacións dea realidade, relacionadas con
problemas de interese, as analiza e as resolve.
Relaciona un problema do mundo real co mundo
matemático, establecendo unha relación entre eles e
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B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.

conter problemas de interese.

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

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

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

resolvendo a situación real mediante o prantexamento e
solución de problemas matemáticos.
Realiza unha interpretación da solución do problema en
relación co contexto; analiza as relaciones entre os
datos, o contexto do problema, o prantexamento e a
solución.
Prantexa e resolve problemas, de forma razoada e
tendo en conta o contexto; os distingue dos exercicios
como traballos prácticos que serven de complemento,
comprobación e reforzo del aprendizaxe teórico.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
3

b

Números enteiros.

e

Comparación de
números enteiros.

f
g
h

Suma e resta de dous
números enteiros.
Suma e resta de varios
números enteiros.
Multiplicación e división
de números enteiros.

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

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números
(naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións
numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os
tipos de números e as súas operacións,

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

CMCCT

Identifica as cifras dos números co seu valor en la
realidade; as escribe correctamente; realiza os cálculos
expostos e reflexa o resultado con precisión.

19

Operacións combinadas.

B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do
concepto e dos tipos de números.
B2-4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando diferentes
estratexias que permitan
simplificar as operacións con
números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a
precisión dos resultados obtidos.

para resolver problemas cotiáns
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos.
MAB2.2.1. Recoñece novos significados e
propiedades dos números en contextos de
resolución de problemas sobre paridade,
divisibilidade e operacións elementais.
MAB2.2.5. Calcula e interpreta
adecuadamente o oposto e o valor absoluto
dun número enteiro, comprendendo o seu
significado e contextualizándoo en
problemas da vida real.
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental,
escrita ou con calculadora), coherente e
precisa.

Resolve problemas relacionados coa vida cotiá,
empregando de forma adecuada os números e as súas
operacións.
Identifica propiedades dos números en contextos de
operacións elementais e resolve as actividades
relacionadas coa súa aplicación.
Identifica o valor dun número, o do seu oposto e o
valor absoluto, comprendendo o seu significado e
aplicándoo correctamente na resolución de operacións
e problemas.

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
4

a

Fraccións.

b

Fraccións
equivalentes.

B1-2. Expresar verbalmente e
de forma razoada o proceso
seguido na resolución dun
problema.

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

Razoa e comprende o enunciado dos problemas,
establecendo relacións entre os datos e o contexto
do problema.
Interpreta a información dun enunciado e
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CMCCT
CSC

c

Comparación de
fraccións.

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

d
e
f
g

Suma e resta de
fraccións.
Multiplicación e
división de fraccións.

B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos
da realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos)
a partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.
B1-10. Reflexionar sobre as
decisións tomadas, e aprender
diso para situacións similares
futuras.

MAB1.6.2. Establece conexións entre
un problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema
ou os problemas matemáticos que
subxacen nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.
MAB1.10.1. Reflexiona sobre os
problemas resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e
a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo
para situacións futuras similares.

establece relacións co número de solucións do
problema.

CSIEE
CAA

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

Analiza problemas resoltos e procesos
desenvoltos, valora as ideas clave, reflexiona
sobre eles e os utiliza en situacións similares
como pautas ou guías da aprendizaxe.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
4

b

Fraccións.

e

Fraccións equivalentes.

f

Comparación de
fraccións.

g
h

Suma e resta de
fraccións.
Multiplicación e división

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

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números
(naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións
numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

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

CMCCT

Identifica as cifras dos números co seu valor na
realidade; as escribe correctamente; realiza os cálculos
expostos e reflexa o resultado con precisión.
Resolve problemas relacionados coa vida cotiá,
empregando de maneira axeitada os números e as súas
operacións.
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de fraccións.

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

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

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e
propiedades dos números en contextos de
resolución de problemas sobre paridade,
divisibilidade e operacións elementais.
MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo
común divisor e o mínimo común múltiplo
de dous ou máis números naturais
mediante o algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.
MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que
interveñen potencias de expoñente natural
e aplica as regras básicas das operacións
con potencias.

B2-4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando diferentes
estratexias que permitan
simplificar as operacións con
números enteiros, fraccións,

MAB2.2.7. Realiza operacións de
conversión entre números decimais e
fraccionarios, acha fraccións equivalentes
e simplifica fraccións, para aplicalo na
resolución de problemas.

Identifica propiedades dos números en contextos de
operacións elementais e resolve as actividades
relacionadas coa súa aplicación.
Calcula o máximo común divisor e o mínimo común
múltiplo de dous ou máis números naturais e o aplica á
resolución de problemas e exercicios de cálculo.
Aplica as regras básicas das operacións con potencias
para resolver exercicios de cálculo con potencias de
expoñente natural.
Calcula fraccións equivalentes e as simplifica,
aplicando á l resolución de problemas os cálculos
correspondentes e a equivalencia entre números
decimais e fraccionarios.

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental,
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decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a
precisión dos resultados obtidos.

escrita ou con calculadora), coherente e
precisa.
Resolve cálculos e exercicios da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e expresa os
resultados de forma coherente e precisa.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
5

a

Números decimais.

b

Aproximación de
números decimais.

c
d
e
f
h

Multiplicación e división
pola unidade seguida de
ceros.
Suma, resta e
multiplicación de
números decimais.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

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

División de números
decimais.
Expresión dunha
fracción coma un número
decimal.
Tipos de números
decimais.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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CMCCT
CSIEE

5

Números decimais.
Aproximación de
números decimais.
Multiplicación e división
pola unidade seguida de
ceros.

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

Suma, resta e
multiplicación de
números decimais.

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

Identifica e utiliza os números para representala
información de forma correcta.

CMCCT

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións
numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os
tipos de números e as súas operacións,
para resolver problemas cotiáns
contextualizados, re- presentando e
interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos.

División de números
decimais.
Expresión dunha
fracción coma un número
decimal.
Tipos de números
decimais.
B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do
concepto e dos tipos de números.

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e
propiedades dos números en contextos de
resolución de problemas sobre paridade,
divisibilidade e operacións elementais.
MAB2.2.6. Realiza operacións de
redondeo e truncamento de números
decimais, coñecendo o grao de
aproximación, e aplícao a casos concretos.

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

MAB2.2.7. Realiza operacións de
conversión entre números decimais e
fraccionarios, acha fraccións equivalentes
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e simplifica fraccións, para aplicalo na
resolución de problemas.
B2-3. Desenvolver, en casos
sinxelos, a competencia no uso de
operacións combinadas como
síntese da secuencia de
operacións aritméticas, aplicando
correcta- mente a xerarquía das
operacións ou estratexias de
cálculo mental.

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
6

a

Expresións alxébricas.

b

Monomios.

c

Ecuacións.

d

Elementos de una
ecuación.

e
Ecuacións equivalentes.
f
g
h
l
m

Resolución de ecuacións
de primeiro grado.
Resolución de problemas
con ecuacións.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

B1-5. Elaborar e presentar
informes sobre o proceso,
resultados e conclusións obtidas
nos procesos de investigación.
B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da

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

Interpreta la información de un enunciado y establece
relaciones con las soluciones del exercicio y del
problema.

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

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

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

Utiliza modelos matemáticos sinxelos para resolver
problemas e plantexalos.

MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
Desenvolve procesos no contexto da realidade para
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CMCCT
CCL

n

realidade.

realidade.

ñ

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

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

o

resolver problemas e interpreta a solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
6

b

Expresións alxébricas.

c

Monomios.

d

Ecuacións.

e

Elementos dunha
ecuación.

f

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

Ecuacións equivalentes.
g
h

Resolución de ecuacións
de primeiro grado.
Resolución de problemas
con ecuacións.

B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do
concepto e dos tipos de números.
B2-4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando diferentes
estratexias que permitan
simplificar as operacións con
números enteiros, fraccións,

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

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

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo
común divisor e o mínimo común múltiplo
de dous ou máis números naturais
mediante o algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.

Identifica e calcula o máximo común divisor e o
mínimo común múltiplo de dous o máis números
naturais mediante o algoritmo axeitado e o aplica a
exercicios e problemas contextualizados.

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental,
escrita ou con calculadora), coherente e
precisa.
MAB2.6.1. Describe situacións ou
enunciados que dependen de cantidades
variables ou descoñecidas e secuencias
lóxicas ou regularidades, mediante

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

Interpreta enunciados e resolve os cálculos
correspondentes a operacións con expresións
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decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a
precisión dos resultados obtidos.

expresións alxébricas, e opera con elas.

alxébricas, operando con elas.

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

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

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

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

MAB2.7.1. Comproba, dada unha
ecuación, se un número é solución desta.
MAB2.7.2. Formula alxebricamente te
unha situación da vida real me- diante
ecuacións de primeiro grao, resólvea e
interpreta o resultado obtido.

Comproba a solución dunha ecuación ou sistema,
mediante o cálculo do valor numérico.
Traduce unha situación da vida real á linguaxe
alxébrica e viceversa, as resolve e interpreta o resultado
obtido.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
7

a,b

Magnitudes e unidades.

c,d

Unidades de lonxitude.

e

Unidades de capacidade.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

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

Unidades de masa.

g

Unidades de superficie.

h

Unidades de volume.

l

Relación entre as
unidades de volume,
capacidade e masa.

m

xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.
B1-8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

n

solucións do problema.
MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no con- texto da
realidade.

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta a solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

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

ñ
o

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
7

b

Magnitudes e unidades.

c

Unidades de lonxitude.

d

Unidades de capacidade.

e

Unidades de masa.

f

Unidades de superficie.

g

Unidades de volume.

h

Relación entre as
unidades de volume,
capacidade e masa.

B2-1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais,
e porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información e
resolver problemas relacionados
coa vida diaria.
B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do

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

Identifica e utiliza os números para representala
información de forma correcta, aplicándoa a distintas
unidades de medidas.

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

Identifica as cifras dos números co seu valor na
realidade; as escribe correctamente; realiza os cálculos
expostos con unidades de medida e reflexa o resultado
con precisión.

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os
tipos de números e as súas operacións,
para resolver problemas cotiáns
contextualizados, re- presentando e

Resolve problemas relacionados col uso do sistema
métrico na vida cotiá, empregando de forma axeitada
os números e as súas operacións.
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concepto e dos tipos de números.
B2-4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando diferentes
estratexias que permitan
simplificar as operacións con
números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a
precisión dos resultados obtidos.
B2-5. Utilizar diferentes
estratexias (emprego de táboas,
obtención e uso da constante de
proporciona lidade, redución á
unidade, etc.) para obter
elementos descoñecidos nun
problema a partir doutros
coñecidos en situacións da vida
real nas que existan variacións
porcentuais e magnitudes
directamente proporcionais.

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

Resolve operacións combinadas con datos relacionados
co sistema métrico, utilizando a notación máis axeitada
e respectando a xerarquía das operacións.

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

Aplica técnicas alxébricas para resolver operacións con
datos relacionados coas distintas unidades do sistema
métrico.

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
8

a,b

Razón e proporción.

c,d

Magnitudes directamente

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

proporcionais.

f
g

Problemas de
proporcionalidade
directa.

l

Porcentaxes.

m

Problemas con
porcentaxes.

n
ñ

B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.
B1-8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

MAB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

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

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta- la solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

o

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
8

b

Razón e proporción.

c

Magnitudes directamente
proporcionais.

d
e
f
g
h

Problemas de
proporcionalidade
directa.
Porcentaxes.
Problemas con
porcentaxes.

B2-1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais,
e porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información e
resolver problemas relacionados
coa vida diaria.
B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do

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

Identifica e utiliza os números para representa- la
información sobre razóns e proporcións de forma
correcta.

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

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

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os
tipos de números e as súas operacións,
para resolver problemas cotiáns
contextualizados, re- presentando e

CMCCT

Resolve problemas relacionados coa vida cotiá,
empregando de forma axeitada os números e as súas
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concepto e dos tipos de números.
B2-3. Desenvolver, en casos
sinxelos, a competencia no uso de
operacións combinadas como
síntese da secuencia de
operacións aritméticas, aplicando
correcta- mente a xerarquía das
operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2-5. Utilizar diferentes
estratexias (emprego de táboas,
obtención e uso da constante de
proporciona lidade, redución á
unidade, etc.) para obter
elementos descoñecidos nun
problema a partir doutros
coñecidos en situacións da vida
real nas que existan variacións
porcentuais e magnitudes
directamente proporcionais.

interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos.
MAB2.2.7. Realiza operacións de
conversión entre números decimais e
fraccionarios, acha fraccións equivalentes
e simplifica fraccións, para aplicalo na
resolución de problemas.
MAB2.3.1. Realiza operacións
combinadas entre números enteiros,
decimais e fraccionarios, con eficacia,
mediante o cálculo mental, algoritmos de
lapis e papel, calculadora ou medios
tecnolóxicos, utilizando a notación máis
axeitada e respectando a xerarquía das
operacións.
MAB2.5.1. Identifica e discrimina
relacións de proporcionalidade numérica
(como o factor de conversión ou cálculo de
porcentaxes) e emprégaas para resolver
problemas en situacións cotiás.

operacións.

Calcula razóns e proporcións, utilizando as propiedades
das fraccións equivalentes; as simplifica, aplicando á
resolución de problemas os cálculos correspondentes á
equivalencia entre números decimais e fraccionarios.

Resolve operacións combinadas, aplicando a
proporcionalidade, utilizando a notación máis axeitada
e respectando a xerarquía das operacións.

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
9

a,b

Rectas.
Semirrectas e segmentos.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

c,d
e

Ángulos.

B1-6. Desenvolver procesos de

MAB1.2.2. Valora a información dun

Interpreta a información dun enunciado e establece
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f

Posicións relativas de
ángulos.

g
Sistema sexaxesimal.
l
m

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

enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

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

ñ
o

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

relacións coas solucións do problema.

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta- la solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
9

b

Rectas.

c

Semirrectas e segmentos.

d

Ángulos.

e

Posicións relativas de
ángulos.

f
Sistema sexaxesimal.
g

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

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números
(naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións
numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

Identifica e utiliza os números para representa- la
información sobre razóns e proporcións de forma
correcta.

CMCCT

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

h
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os
tipos de números e as súas operacións,
para resolver problemas cotiáns
contextualizados, re- presentando e
interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os

Resolve problemas relacionados coa vida cotiá,
empregando de forma axeitada os números e as súas
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resultados obtidos.

operacións.

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

Identifica e describe os elementos dos polígonos,
partindo da identificación e as propiedades xerais das
rectas, semirrectas, segmentos e as súas mediatrices, e
ángulos e as súas bisectrices; ten en conta as
propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e
da bisectriz dun ángulo; realiza os cálculos no sistema
sexaxesimal.

CMCCT

CMCCT

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
9

f

Rectas.

h

Semirrectas e segmentos.
Ángulos.
Posicións relativas de
ángulos.

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

Sistema sexaxesimal.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
10

a

Polígonos.

b

Triángulos.

c

Relacións entre os
elementos dun triángulo.

d
Ángulos nos polígonos.
e
f

Rectas e puntos notables
no triángulo.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

g
l
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ñ
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
10

b

Polígonos.

c

Triángulos.

d

Relacións entre os
elementos dun triángulo.

e
Ángulos nos polígonos.
f
g

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

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

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

CMCCT

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

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

CMCCT

Rectas e puntos notables
no triángulo.

h

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
10

e

Polígonos.

f

Triángulos.

h

Relacións entre os
elementos dun triángulo.
Ángulos nos polígonos.

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

MAB3.1.2. Define os elementos
característicos dos triángulos, trazando

Identifica, representa e describe os elementos
fundamentais dos triángulos e aplica as súas
propiedades, tendo en conta as súas características e
coñecendo a propiedade común a cada un deles; os

34

Rectas e puntos notables
no triángulo.

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

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

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

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

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

MAB3.2.1. Resolve problemas
relacionados con distancias, perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en
contextos da vida real, utilizando as
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas
xeométricas máis apropiadas.
MAB3.3.1. Analiza e identifica as
características de corpos xeométricos,
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos
corpos xeométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente e utilizando os
medios tecnolóxicos axeitados.

clasifica atendendo tanto aos seus lados como aos seus
ángulos.
Identifica, representa e describe os elementos
fundamentais dos cuadriláteros e aplica as súas
propiedades, tendo en conta as súas características e
clasificando os cuadriláteros en paralelogramos e non
paralelogramos.
Identifica, representa e describe os elementos
fundamentais da circunferencia e do círculo, tendo en
conta as súas características e aplicando as
propiedades xeométricas dos puntos da circunferencia
e do círculo.
Comprende os significados aritmético e xeométrico de
problemas relacionados con distancias, perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da
vida real; os plantexa e os resolve da forma máis
axeitada.
Identifica e comprende os significados aritmético e
xeométrico do Teorema de Pitágoras; resolve
exercicios e problemas relacionados con el e expresa os
resultados de forma coherente.
Interpreta os datos coñecidos e identifica os
descoñecidos en contextos xeométricos ou en contextos
reais; calcula as lonxitudes descoñecidas na resolución
de triángulos e nas áreas de polígonos regulares,
aplicando o teorema de Pitágoras.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
11

a

Cuadriláteros.

b

Propiedades dos
paralelogramos.

c
Polígonos regulares.
d
Circunferencia.
e
f

Posicións relativas da
circunferencia.

g

Círculo.

l

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

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

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

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

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

Resolve problemas relacionados coa vida cotiá,
empregando de forma axeitada os números e as súas

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

m
n
ñ
o

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

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

CMCCT
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
11

b

Cuadriláteros.
Propiedades dos

B2-1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais,
e porcentaxes sinxelas, as súas
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c

paralelogramos.

d

Polígonos regulares.

e

Circunferencia.

f

Posicións relativas da
circunferencia.

operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información e
resolver problemas relacionados
coa vida diaria.

contextualizados, re- presentando e
interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos.

operacións.

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

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

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

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

g
Círculo.
h

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
11

e

Cuadriláteros.

f

Propiedades dos
paralelogramos.

h
Polígonos regulares.
Circunferencia.
Posicións relativas da
circunferencia.
Círculo.

B3-1. Recoñecer e describir
figuras planas, os seus elementos
e as súas propiedades
características para clasificalas,
identificar situacións, describir o
contexto físico e abordar
problemas da vida cotiá.
B3-2. Utilizar estratexias,
ferramentas tecnolóxicas e
técnicas simples da xeometría
analítica plana para a resolución
de problemas de perímetros, áreas
e ángulos de figuras planas,
utilizando a linguaxe matemática
axeitada, e expresar o
procedemento seguido na
resolución.
B3-3. Analizar corpos

MAB3.2.1. Resolve problemas
relacionados con distancias, perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en
contextos da vida real, utilizando as
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas
xeométricas máis apropiadas.
MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da
circunferencia, a área do círculo, a
lonxitude dun arco e a área dun sector

Comprende os significados aritmético e xeométrico de
problemas relacionados con distancias, perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da
vida real; os plantexa e os resolve da forma máis
axeitada.
Comprende os significados aritmético e xeométrico de
representacións gráficas, exercicios e problemas
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xeométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos e esferas) e identificar os
seus elementos característicos
(vértices, arestas, caras,
desenvolvementos planos,
seccións ao cortar con planos,
corpos obtidos mediante seccións,
simetrías, etc.).

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

relacionados coa lonxitude da circunferencia, a área do
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector
circular; os aplica e realiza os cálculos correspondentes
para resolver exercicios de problemas xeométricos.
Interpreta os datos coñecidos e identifica os
descoñecidos en contextos xeométricos ou en contextos
reais; calcula as lonxitudes descoñecidas na resolución
de triángulos e nas áreas de polígonos regulares,
aplicando o teorema de Pitágoras.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
12

a

Perímetro dun polígono.

b

Lonxitude da
circunferencia.

c
Área dos paralelogramos.
d
Área dun triángulo.
e
Área dun trapecio.
f
g

Área dun polígono
regular.

l

Área do círculo.

m

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

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

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

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

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta- la solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

n
ñ
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
12

b

Perímetro dun polígono.

c

Lonxitude da
circunferencia.

d
Área dos paralelogramos.
e
Área dun triángulo.
f

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

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

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

CMCCT

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

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

CMCCT

Área dun trapecio.
g
h

Área dun polígono
regular.
Área do círculo.

12

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
e

Perímetro dun polígono.

f

Lonxitude da
circunferencia.

h
Área dos paralelogramos.
Área dun triángulo.
Área dun trapecio.
Área dun polígono

B3-1. Recoñecer e describir
figuras planas, os seus elementos
e as súas propiedades
características para clasificalas,
identificar situacións, describir o
contexto físico e abordar
problemas da vida cotiá.
B3-2. Utilizar estratexias,
ferramentas tecnolóxicas e
técnicas simples da xeometría
analítica plana para a resolución

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da
circunferencia, a área do círculo, a
lonxitude dun arco e a área dun sector

Comprende os significados aritmético e xeométrico de
representacións gráficas, exercicios e problemas
relacionados coa lonxitude da circunferencia, a área do
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector
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regular.
Área do círculo.

de problemas de perímetros, áreas
e ángulos de figuras planas,
utilizando a linguaxe matemática
axeitada, e expresar o
procedemento seguido na
resolución.
B3-3. Analizar corpos
xeométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos e esferas) e identificar os
seus elementos característicos
(vértices, arestas, caras,
desenvolvementos planos,
seccións ao cortar con planos,
corpos obtidos mediante seccións,
simetrías, etc.).

circular, e aplícaas para resolver problemas
xeométricos.

circular; os aplica e realiza os cálculos correspondentes
para resolver exercicios e problemas xeométricos.

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

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

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
13

a

Coordenadas cartesianas.

b

Concepto de función.

c

Expresión de unha
función mediante unha
táboa.

d
e
f
g

Expresión dunha función
mediante unha ecuación.
Expresión dunha función

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no con- texto da
realidade.

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

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

CMCCT

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta- la solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.
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l

mediante unha gráfica.

m

Interpretación de
gráficas.

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

para cada caso.

n
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
13

b

Coordenadas cartesianas.

c

Concepto de función.

d

Expresión de unha
función mediante unha
táboa.

e
f
g
h

Expresión dunha función
mediante unha ecuación.
Expresión dunha función
mediante unha gráfica.
Interpretación de
gráficas.

B2-1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais,
e porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información e
resolver problemas relacionados
coa vida diaria.
B2-2. Coñecer e utilizar
propiedades e novos significados
dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e
operacións elementais,
mellorando así a comprensión do
concepto e dos tipos de números.

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números
(naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
MAB2.2.5. Calcula e interpreta
adecuadamente o oposto e o valor absoluto
dun número enteiro, comprendendo o seu
significado e contextualizándoo en
problemas da vida real.

Identifica e utiliza os números para representa- la
información sobre razóns e proporcións de forma
correcta.

CMCCT

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

BLOQUE 4. FUNCIONS
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13

b

Coordenadas cartesianas.

e

Concepto de función.

f

Expresión de unha
función mediante unha
táboa.

g
h

Expresión dunha función
mediante unha ecuación.
Expresión dunha función
mediante unha gráfica.
Interpretación de
gráficas.

B4-1. Coñecer, manexar e
interpretar o sistema de
coordenadas cartesianas.
B4-2. Manexar as formas de
presentar unha función (linguaxe
habitual, táboa numérica, gráfica
e ecuación, pasando dunhas
formas a outras e elixindo a
mellor delas en función do
contexto).
B4-3. Comprender o concepto de
función.
B4-4. Recoñecer, representar e
analizar as funcións lineais, e
utilizalas para resolver problemas.

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a
partir das súas coordenadas e nomea
puntos do plano escribindo as súas
coordenadas.
MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de
representación dunha función a outras e
elixe a máis adecuada en función do
contexto.
MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica
representa ou non unha función.
MAB4.4.1. Recoñece e representa unha
función lineal a partir da ecuación ou
dunha táboa de valores, e obtén a pendente
da recta correspondente.
MAB4.4.4. Estuda situacións reais
sinxelas e, apoiándose en recursos
tecnolóxicos, identifica o modelo
matemático funcional (lineal ou afín) máis
axeitado para explicalas, e realiza
predicións e simulacións sobre o seu
comportamento.

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

CMCCT

Representa funcións da forma máis axeitada, en
función do contexto e do exercicio ou do problema
expostos; pasando dunha forma de representación a
outra cando é conveniente.
Recoñece e interpreta unha gráfica e a analiza.

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

Realiza representacións gráficas de situacións reais
sinxelas, mediante o modelo gráfico máis axeitado; as
analiza e as explica de forma lóxica e coherente.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
14

b

Poboación e mostra.
Variables estatísticas.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

e
f

Frecuencias. Táboas de

B1-3. Describir e analizar

MAB1.3.1. Identifica patróns,

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

CMCCT
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g

frecuencias.

h

Gráficos estatísticos.
Medidas estatísticas.
Experimentos aleatorios.
Probabilidade. Regra de
Laplace.

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

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

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

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

Identifica e utiliza os números para representa- la
información sobre razóns e proporcións de forma
correcta.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
14

b

Poboación e mostra.

c

Variables estatísticas.

d

Frecuencias. Táboas de
frecuencias.

e
Gráficos estatísticos.

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

CMCCT
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f

Medidas estatísticas.

g

Experimentos aleatorios.

h

Probabilidade. Regra de
Laplace.

coa vida diaria.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
14

a

Poboación e mostra.

b

Variables estatísticas.

c

Frecuencias. Táboas de
frecuencias.

d
Gráficos estatísticos.
e
Medidas estatísticas.
f
Experimentos aleatorios.
g
h
m

Probabilidade. Regra de
Laplace.

B5-1. Formular preguntas
axeitadas para coñecer as
características de interese dunha
poboación e recoller, organizar e
presentar datos relevantes para
respondelas, utilizando os
métodos estatísticos apropiados e
as ferramentas adecuadas,
organizando os datos en táboas e
construíndo gráficas, calculando
os parámetros relevantes e
obtendo conclusións razoables a
partir dos resultados obtidos.
B5-2. Utilizar ferramentas
tecnolóxicas para organizar datos,
xerar gráficas estatísticas, calcular
parámetros relevantes e
comunicar os resultados obtidos
que respondan ás preguntas
formuladas previamente sobre a
situación estudada.

MAB5.1.1. Comprende o significado de
poboación, mostra e individuo desde o
punto de vista da estatística, entende que
as mostras se empregan para obter
información da poboación cando son
representativas, e aplícaos a casos
concretos.
MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos
de distintos tipos de variables estatísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha
poboación de variables cualitativas ou
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta
as súas frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos graficamente.
MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a
mediana (intervalo mediano) e a moda
(intervalo modal), e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos elixindo o
máis axeitado, e para resolver problemas

Identifica e define poboación, mostra e individuo desde
o punto de vista da estatística, e os aplica a casos
concretos.
Identifica e pon exemplos e de distintos tipos de
variables estatísticas.
Identifica, analiza e organiza en táboas, de variables
cualitativas ou cuantitativas, os datos obtidos dunha
poboación; calcula as súas frecuencias absolutas e
relativas, e os representa graficamente.
Resolve exercicios e problemas estatísticos, calculando
a media aritmética, a mediana, a moda, e o rango.
Analiza distintos tipos de gráficos estatísticos sinxelos
recollidos en medios de comunicación e expón o seu
significado, argumentándoo.
Utiliza ferramentas tecnolóxicas, busca en Internet e
interpreta datos estatísticos, realiza os cálculos
axeitados, axudándose da calculadora e
representándoos correctamente.

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

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos
sinxelos recollidos en medios de
comunicación e outros ámbitos da vida
cotiá.
MAB5.2.1. Emprega a calculadora e
ferramentas tecnolóxicas para organizar
datos, xerar gráficos estatísticos e calcular
as medidas de tendencia central.

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

45

TEMPORALIZACIÓN
1ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 1: OS NÚMEROS NATURAIS. (25 sesións)
❖ UNIDADE 2. DIVISIBILIDADE (12 sesións)
❖ UNIDADE 3: OS NÚMEROS ENTEIROS (14 sesións)
❖ UNIDADE 4: OS NÚMEROS DECIMAIS. (10 sesións)

2ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 5: AS FRACCIÓNS. (24 sesións)
❖ UNIDADE 6: ÁLXEBRA (14 sesións)
❖ UNIDADE 7: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. (5 sesións)
❖ UNIDADE 8: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES (12 sesións)

3ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 9: RECTAS E ÁNGULOS (12 sesións)
❖ UNIDADE 10: POLÍGONOS. TRIÁNGULOS. (3 sesións)
❖ UNIDADE 11: CUADRILÁTEROS E CIRCUNFERENCIA. (3 sesións)
❖ UNIDADE 12: PERÍMETROS E ÁREAS. (8 sesións)
❖ UNIDADE 13: FUNCIÓNS E GRÁFICAS. (12 sesións)
❖ TEMA 14: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE. (12 sesións)
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CONTIDOS MÍNIMOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Interpretación, ordenación, comparación, representación gráfica e clasificación dos números naturais, enteiros e racionais.
Utilización dos algoritmos da suma, resta, multiplicación, división e porcentaxes con números naturais, enteiros, fraccións e decimais.
Resolución de problemas onde se aplican criterios de divisibilidade.
Utilización das potencias e raíces cadradas de forma básica.
Resolución de ecuacións de primeiro grado.
Utilización do factor de conversión, o método de redución a unidade e a regra de tres simple.
Utilización do vocabulario axeitado para interpretar e transmitir información sobre a forma e o tamaño dos obxectos.
Expresión de medidas feitas con precisión.
Medida de áreas de figuras planas descompoñéndoas noutras mais simples e aplicando fórmulas sinxelas.
Recoñecemento de figuras no plano.
Utilización e interpretación da linguaxe gráfica e estatístico, tendo en conta a situación que presenta e empregando o vocabulario e os
símbolos mais adecuados.
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3.2. MATEMÁTICAS 2º ESO

CONTIDOS DA UNIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS
CLAVE

UNIDADE

OBXECTIVOS

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

GRAO MINIMO DE
CONSECUCION

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Números enteiros

b

Operacións con números enteiros
Múltiplos e divisores de números
enteiros
Factorización de un número
enteiro

c
d
e
f
1

g

Máximo común divisor e mínimo
común múltiplo

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

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

h
l
m
n
ñ
o

B1.3. Describir e analizar situacións
de cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de

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

Comprende a situación exposta no CCL
enunciado de problemas e responde
CAA
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
CSC
relacionados entre si.
CSIEE

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

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

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

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e

Analiza o proceso empregado para a
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CCEC

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

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

procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

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

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

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve

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

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

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.

1

Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas
e exercicios; os resolve en función
das súas características.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Números enteiros

B2.1. Utilizar números naturais,

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números

Identifica e utiliza os números para
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e
f
g
h

Operacións con números enteiros
Múltiplos e divisores de números
enteiros
Factorización de un número
enteiro
Máximo común divisor e mínimo
común múltiplo

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

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

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos

(naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e
utilízaos para representar, ordenar e
interpretar axeitadamente a información
cuantitativa.

representar a información de
maneira correcta.

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

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

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos
de números e as súas operacións, para
Resolve problemas relacionados coa
resolver problemas cotiáns contextualizados,
vida cotiá, empregando de forma
representando e interpretando mediante
adecuada os números e as súas
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
operacións.
resultados obtidos.

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

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

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

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

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

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
esixida en cada caso.

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a
b

Fraccións equivalentes

c

Comparación de fraccións

d

Operacións con fraccións
Operacións combinada con
fraccións

e
2

Fraccións

f
g
h

B1.2. Utilizar procesos de razoamento
e estratexias de resolución de
problemas, realizando os cálculos
necesarios e comprobando as
solucións obtidas.
B1.3. Describir e analizar situacións
de cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.4. Afondar en problemas resoltos
formulando pequenas variacións nos

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

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

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

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

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

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

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas

Recoñece situacións dea realidade,
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CAA
CSC
CSIEE

datos, outras preguntas, outros
contextos, etc.

da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve

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

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

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

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

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.
MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos,
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas
clave, e apréndeo para situacións futuras
similares.

Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Analiza problemas resoltos e
procesos desenvoltos, valora as
ideas clave, reflexiona sobre eles e
os utiliza en situacións similares
como pautas ou guías da
aprendizaxe.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

2

Fraccións

e

Fraccións equivalentes

f

Comparación de fraccións

g

Operacións con fraccións
Operacións combinada con
fraccións

h

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

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

Identifica os números fraccionarios
e os utiliza axeitadamente,
establecendo a súa equivalencia cos
números decimais.

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións
numéricas de distintos tipos de números

Identifica as cifras dos números co
seu valor na realidade; as escribe

52

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

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.

mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

correctamente; realiza os cálculos
expostos e reflexa o resultado con
precisión.

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos
de números e as súas operacións, para
Resolve problemas relacionados coa
resolver problemas cotiáns contextualizados, vida cotiá, empregando de maneira
representando e interpretando mediante
axeitada os números e as súas
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
operacións.
resultados obtidos.

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

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

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo
común divisor e o mínimo común múltiplo de
dous ou máis números naturais mediante o
algoritmo axeitado, e aplícao problemas
contextualizados.

Calcula o máximo común divisor e o
mínimo común múltiplo de dous ou
máis números naturais e o aplica á
resolución de problemas e
exercicios de cálculo.

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

Aplica as regras básicas das
operacións con potencias para
resolver exercicios de cálculo con
potencias de expoñente natural.

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión
Calcula fraccións equivalentes e as
entre números decimais e fraccionarios, acha simplifica, aplicando á resolución de
fraccións equivalentes e simplifica fraccións,
problemas os cálculos
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para aplicalo na resolución de problemas.

correspondentes e a equivalencia
entre números decimais e
fraccionarios.

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Potencias de números enteiros

b

Potencias de fraccións

c

Operacións con potencias

d

Raíz cadrada de números enteiros

e

Raíz cadrada de fraccións

CMCCT

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

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

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

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

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

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

Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de

Analiza o proceso de resolución

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

h
3

l
m
n
ñ
o

B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.
B1.7. Valorar a modelización

CAA
CSC
CCEC

f
g

CSIEE
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matemática como un recurso para
resolvelos, revisando o proceso de resolución
resolver problemas da realidade cotiá, e os pasos e as ideas importantes, analizando a
avaliando a eficacia e as limitacións
coherencia da solución ou procurando outras
dos modelos utilizados ou
formas de resolución.
construídos.

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

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

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

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.
MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas
para o traballo en matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e aceptación da
crítica razoada).

empregado e busca outra
alternativas e métodos para
mellorar a eficiencia da resolución
dos problemas estudiados.
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Colabora con otros alumnos para a
reflexión e a obtención de
conclusións sobre o proceso
empregado para a resolución de
problemas, sendo aplicable nun
futuro.
Mellora as actitudes aplicables na
asignatura.

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de
Amplia as suas capacidades de
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de indagación e búsqueda de respostas
formular e formularse preguntas e buscar
as preguntas que el mesmo formula,
respostas axeitadas, tanto no estudo dos
aplicándoo tanto no estudo como
conceptos como na resolución de problemas.
na resolución de problemas.
3

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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b

Potencias de números enteiros

e

Potencias de fraccións

f

Operacións con potencias

g

Raíz cadrada de números enteiros

h

Raíz cadrada de fraccións

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

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

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando

CMCCT

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

Identifica os números fraccionarios
e os utiliza axeitadamente,
establecendo a súa equivalencia cos
números decimais.

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

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

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos
de números e as súas operacións, para
Resolve problemas relacionados coa
resolver problemas cotiáns contextualizados, vida cotiá, empregando de maneira
representando e interpretando mediante
axeitada os números e as súas
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
operacións.
resultados obtidos.

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos ou
aproximados, valorando a precisión esixida na

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
esixida en cada caso.
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a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.

operación ou no problema.

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Números decimais

b

Aproximación e estimación

c

Fraccións e números decimais

d

Operacións con números decimais
Raíz cadrada. Aproximación
decimal
Notación científica

e
f
g
h
4

l
m
n
ñ

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

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

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

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

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

CSIEE
CAA
CSC
CCEC

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

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

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

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

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

Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
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B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
Colabora
con otros alumnos para a
conclusións sobre el e os seus resultados,
reflexión e a obtención de
valorando outras opinións.
conclusións sobre o proceso
empregado para a resolución de
problemas, sendo aplicable nun
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de
futuro.
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de
formular e formularse preguntas e buscar
Amplia as suas capacidades de
respostas axeitadas, tanto no estudo dos
indagación e búsqueda de respostas
conceptos como na resolución de problemas.
as preguntas que el mesmo formula,
aplicándoo tanto no estudo como
na resolución de problemas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
e

Aproximación e estimación

f

Fraccións e números decimais

g

Operacións con números decimais
Raíz cadrada. Aproximación
decimal
Notación científica

h
4

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

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

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

Identifica os números fraccionarios
e os utiliza axeitadamente,
establecendo a súa equivalencia cos
números decimais.

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

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

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos
Resolve problemas relacionados coa
de números e as súas operacións, para
vida cotiá, empregando de maneira
resolver problemas cotiáns contextualizados,
axeitada os números e as súas
representando e interpretando mediante
operacións.
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
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resultados obtidos.
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.

5

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

Utiliza mecanismos de conversión
entre fraccións e números decimais
para aplicalo na resolución de
problemas, conxuntamente coa
simplificación e transformación de
fraccións.

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

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

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
esixida en cada caso.

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

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Expresións alxebraicas

B1.1. Expresar verbalmente, de forma

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma

Comprende a situación exposta no
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b

Monomios

c

Operacións con monomios

d

Polinomios

e

Operacións con polinomios

f

Igualdades notables

g
h
l

razoada, o proceso seguido na
resolución dun problema.

razoada, o proceso seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

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

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

enunciado de problemas e responde CCL
ás preguntas que se le formulan,
CAA
empregando números e datos
CSC
relacionados entre si.
CSIEE
Realiza unha análise para a
CD
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

m
n
ñ
o

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

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

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

Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
B1.7. Valorar a modelización
Realiza unha interpretación da
matemática como un recurso para
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática solución do problema en relación co
resolver problemas da realidade cotiá,
do problema no contexto da realidade.
contexto; analiza as relaciones entre
avaliando a eficacia e as limitacións
os datos, o contexto do problema, o
dos modelos utilizados ou
prantexamento e a solución.
construídos.
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén Colabora con otros alumnos para a
conclusións sobre el e os seus resultados,
reflexión e a obtención de
valorando outras opinións.
conclusións sobre o proceso
B1.8. Desenvolver e cultivar as
empregado para a resolución de
actitudes persoais inherentes ao
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e
problemas, sendo aplicable nun
quefacer matemático.
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
futuro.
cada
caso.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
Coñece a diferenza entre problemas
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
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información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

e exercicios; os resolve en función
das súas características.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

Aproveitar as ferramentas
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas tecnolóxicas da aula para compartir
información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Expresións alxebraicas

e

Monomios

f

Operacións con monomios

g

Polinomios

h

Operacións con polinomios
Igualdades notables

5

B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.

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

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos ou

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
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B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.
B2.6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando os patróns
e leis xerais que os rexen, utilizando a
linguaxe alxébrica para expresalos,
comunicalos e realizar predicións
sobre o seu comportamento ao
modificar as variables, e operar con
expresións alxébricas.

aproximados, valorando a precisión esixida na
operación ou no problema.

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados
que dependen de cantidades variables ou
descoñecidas e secuencias lóxicas ou
regularidades, mediante expresións alxébricas,
e opera con elas.
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais
a partir do estudo de procesos numéricos
recorrentes ou cambiantes, exprésaas
mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para
facer predicións.

esixida en cada caso.

Utiliza expresións alxebraícas para
describir situacións ou enunciados
según as cantidades variables e as
descoñecidas.
A partir do estudo dos procesos
numéricos empregados na aula,
produce leis xerais mediante a
linguaxe alxébraica, que logo poden
ser utilizados para realizar
prediccións.

Realiza cambios e transformacións
das expresións alxébraicas
utilizando
as identidades notables e
MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas
as
propiedades
das operacións
notables e as propiedades das operacións para
empregadas.
transformar expresións alxébricas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

6

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

b

Elementos de una ecuación

c

Ecuaciones de primer grado

d

Ecuaciones de segundo grado
Resolución de problemas mediante
ecuaciones
B1.2. Utilizar procesos de razoamento
e estratexias de resolución de
problemas, realizando os cálculos
necesarios e comprobando as
solucións obtidas.

e
f
g
h
l

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
Interpreta a información dun
enunciado e establece relacións co
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CCL
CAA
CCEC
CSC
CSIEE
CD
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n
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B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

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

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

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de

número de solucións do problema.
MAB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e
leis matemáticas en situacións de cambio, en
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.
MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.

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

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Colabora con otros alumnos para a
reflexión e a obtención de
conclusións sobre o proceso
empregado para a resolución de
problemas, sendo aplicable nun
futuro.
Coñece a diferenza entre problemas
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maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

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

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

e exercicios; os resolve en función
das súas características.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

Aproveitar as ferramentas
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas tecnolóxicas da aula para compartir
información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
e

Elementos de una ecuación

f

Ecuaciones de primer grado

g

Ecuaciones de segundo grado
Resolución de problemas mediante
ecuaciones

h
6

Igualdades algebraicas

CMCCT
B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de

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

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.
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cálculo mental.

B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.
B2.6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando os patróns
e leis xerais que os rexen, utilizando a
linguaxe alxébrica para expresalos,
comunicalos e realizar predicións
sobre o seu comportamento ao
modificar as variables, e operar con
expresións alxébricas.

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

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados
que dependen de cantidades variables ou
descoñecidas e secuencias lóxicas ou
regularidades, mediante expresións alxébricas,
e opera con elas.
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais
a partir do estudo de procesos numéricos
recorrentes ou cambiantes, exprésaas
mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para
facer predicións.

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
esixida en cada caso.
Utiliza expresións alxebraícas para
describir situacións ou enunciados
según as cantidades variables e as
descoñecidas.
A partir do estudo dos procesos
numéricos empregados na aula,
produce leis xerais mediante a
linguaxe alxébraica, que logo poden
ser utilizados para realizar
prediccións.

Realiza cambios e transformacións
das expresións alxébraicas
utilizando
as identidades notables e
MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas
as
propiedades
das operacións
notables e as propiedades das operacións para
empregadas.
transformar expresións alxébricas.

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas
mediante a formulación de ecuacións
MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
de primeiro e segundo grao, e
un sistema), se un número ou uns números é
sistemas de ecuacións, aplicando para
ou son solución desta
a súa resolución métodos alxébricos
ou gráficos, e contrastando os
MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha
resultados obtidos.
situación da vida real mediante ecuacións de
primeiro e segundo grao, e sistemas de
ecuacións lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o resultado obtido.

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Ecuacións lineais

b

Sistemas de ecuacións lineais
Resolución de sistemas de
ecuacións
Método de resolución de sistemas

c
d
e
f
g
h
l
m
n
7

ñ
o

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

Resolución de problemas mediante B1.2. Utilizar procesos de razoamento
sistemas de ecuacións
e estratexias de resolución de
problemas, realizando os cálculos
necesarios e comprobando as
solucións obtidas.
B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.
B1.7. Valorar a modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade cotiá,

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

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

MAB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e
leis matemáticas en situacións de cambio, en
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.
MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
Interpreta a información dun
enunciado e establece relacións co
número de solucións do problema.
Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e
leis matemáticas, valora a súa
utilidade e apoiase en eles para
resolver problemas e exercicios.
Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
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avaliando a eficacia e as limitacións
dos modelos utilizados ou
construídos.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén Colabora con otros alumnos para a
conclusións sobre el e os seus resultados,
reflexión e a obtención de
valorando outras opinións.
conclusións sobre o proceso
empregado para a resolución de
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e
problemas, sendo aplicable nun
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
futuro.
cada caso.
Coñece a diferenza entre problemas
e exercicios; os resolve en función
das súas características.
MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, Crea documentos de autoría propia
son, etc.), como resultado do proceso de
para a súa discusión na aula e a súa
procura, análise e selección de información
difusión, obtido tras unha etapa de
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
investigación e análise dos temas a
axeitada, e compárteos para a súa discusión
tratar.
ou difusión
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
compartidos e debatidos
apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.
Aproveitar as ferramentas
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas tecnolóxicas da aula para compartir
información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
7

b

Ecuacións lineais

e

Sistemas de ecuacións lineais
Resolución de sistemas de
ecuacións

f

B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,

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

Identifica as cifras dos números co
seu valor na realidade; as escribe
correctamente; realiza os cálculos
expostos e reflexa o resultado con
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g

Método de resolución de sistemas

h

Resolución de problemas mediante
sistemas de ecuacións

para recoller, transformar e
intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións
combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.
B2.4. Elixir a forma de cálculo
apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que
permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións,
decimais e porcentaxes, e estimando
a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.
B2.6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando os patróns
e leis xerais que os rexen, utilizando a
linguaxe alxébrica para expresalos,
comunicalos e realizar predicións
sobre o seu comportamento ao
modificar as variables, e operar con
expresións alxébricas.
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas

correctamente a xerarquía das operacións..

precisión.

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

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

Resolve cálculos mentais nas
ocasións necesarias e coa precisión
esixida en cada caso.

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

Utiliza expresións alxebraícas para
describir situacións ou enunciados
según as cantidades variables e as
descoñecidas.

A partir do estudo dos procesos
numéricos empregados na aula,
produce leis xerais mediante a
linguaxe alxébraica, que logo poden
ser utilizados para realizar
prediccións.
Ao resolver a ecuación (ou sistema)
MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
comproba que o número de
un sistema), se un número ou uns números é
solucións se corresponde coa
ou son solución desta
igualdade.
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais
a partir do estudo de procesos numéricos
recorrentes ou cambiantes, exprésaas
mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para
facer predicións.
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mediante a formulación de ecuacións
de primeiro e segundo grao, e
sistemas de ecuacións, aplicando para
a súa resolución métodos alxébricos
ou gráficos, e contrastando os
resultados obtidos.

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

Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Razón e proporción

b

Propiedades da proporcionalidade
Magnitudes directamente
proporcionais
Magnitudes inversamente
proporcionais
Repartos proporcionais

c
d
e
f
g
8

h

Porcentaxes
Aumentos e disminucións
porcentuais

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

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

CMCCT
Comprende a situación exposta no
CCL
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
CSC
empregando números e datos
relacionados entre si.
CSIEE
CD

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

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

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da

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

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
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información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

do problema no contexto da realidade.

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

solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

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

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Razón e proporción

e

Propiedades da proporcionalidade
Magnitudes directamente
proporcionais
Magnitudes inversamente
proporcionais
Repartos proporcionais

f
8

g
h

Porcentaxes
Aumentos e disminucións
porcentuais

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

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
medios tecnolóxicos.

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos,
a competencia no uso de operacións

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas
entre números enteiros, decimais e

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
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combinadas como síntese da
secuencia de operacións aritméticas,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións ou estratexias de
cálculo mental.

fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando
a notación máis axeitada e respectando a
xerarquía das operacións.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas un sistema), se un número ou uns números é
ou son solución desta
mediante a formulación de ecuacións
de primeiro e segundo grao, e
sistemas de ecuacións, aplicando para
MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha
a súa resolución métodos alxébricos
situación da vida real mediante ecuacións de
ou gráficos, e contrastando os
primeiro e segundo grao, e sistemas de
resultados obtidos.
ecuacións lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o resultado obtido.

números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Segmentos proporcinais

b

Teorema de Tales

c

e

Semellanza de triángulos
Criterios de semellanza de
triángulos
Polígonos semellantes

f

Escalas

d
9

g
h

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

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

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

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

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
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xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

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

MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.

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

Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

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

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
9

b

Segmentos proporcinais

e

Teorema de Tales

f

Semellanza de triángulos
Criterios de semellanza de
triángulos

g

B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
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h

Polígonos semellantes
Escalas

intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.

resultados obtidos.

medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas un sistema), se un número ou uns números é
ou son solución desta
mediante a formulación de ecuacións
de primeiro e segundo grao, e
sistemas de ecuacións, aplicando para
MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha
a súa resolución métodos alxébricos
situación da vida real mediante ecuacións de
ou gráficos, e contrastando os
primeiro e segundo grao, e sistemas de
resultados obtidos.
ecuacións lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o resultado obtido.

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
e

Segmentos proporcinais

f
9

Semellanza de triángulos
Criterios de semellanza de
triángulos
Polígonos semellantes
Escalas

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

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

Identifica, representa e describe os
posibles casos de figuras
semellantes e tendo en conta as
súas características obten as razóns
correspondentes.

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

Aplica as regras de semellanza para
o uso de escalas en planos, mapas
ou outros contextos.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

c

Teorema de Pitágoras
Aplicacións do teorema de
Pitágoras
Área de polígonos

d

Ángulos de polígonos

e

Lonxitude dunha circunferencia

f

Área do círculo e figuras circulares

g

Ángulos na circunferencia

b

h

10

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

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

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

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

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

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

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.
MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
relevante, coa ferramenta tecnolóxica

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
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compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión

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

investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

f

Teorema de Pitágoras
Aplicacións do teorema de
Pitágoras
Área de polígonos

g

Ángulos de polígonos

h

Lonxitude dunha circunferencia

e

Área do círculo e figuras circulares
Ángulos na circunferencia
10
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B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e
intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
para simbolizar e resolver problemas
un sistema), se un número ou uns números é
mediante a formulación de ecuacións
ou son solución desta
de primeiro e segundo grao, e

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
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sistemas de ecuacións, aplicando para
a súa resolución métodos alxébricos
ou gráficos, e contrastando os
resultados obtidos.

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

Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
f
h

Teorema de Pitágoras
Aplicacións do teorema de
Pitágoras
Área de polígonos
Ángulos de polígonos
Lonxitude dunha circunferencia

10

Área do círculo e figuras circulares
Ángulos na circunferencia

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

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

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

Comprende os significados
aritmético e xeométrico de
MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para
problemas relacionados con
calcular lonxitudes descoñecidas na resolución distancias e perímetros de figuras
de triángulos e áreas de polígonos regulares, planas, en contextos da vida real; os
en contextos xeométricos ou en contextos
plantexa e os resolve da forma máis
reais
axeitada.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Rectas e planos no espazo

b

Poliedros

c

Poliedros regulares

11 d
e

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

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

Prismas
Pirámides

f

Área de prismas e pirámides

g

Corpos de revolución

h

Área de corpos de revolución

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
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B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

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

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.

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

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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b

Rectas e planos no espazo

e

Poliedros

f

Poliedros regulares

g

Prismas

h

Pirámides
Área de prismas e pirámides
Corpos de revolución
Área de corpos de revolución

CMCCT

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

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas un sistema), se un número ou uns números é
ou son solución desta
mediante a formulación de ecuacións
de primeiro e segundo grao, e
sistemas de ecuacións, aplicando para
MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha
a súa resolución métodos alxébricos
situación da vida real mediante ecuacións de
ou gráficos, e contrastando os
primeiro e segundo grao, e sistemas de
resultados obtidos.
ecuacións lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o resultado obtido.

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
e
11 f

Rectas e planos no espazo
Poliedros

l

Poliedros regulares

n

Prismas

B3.3. Analizar corpos xeométricos
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos e esferas) e identificar
os seus elementos característicos
(vértices, arestas, caras,

MAB3.3.1. Analiza e identifica as
características de corpos xeométricos
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos

Identifica, representa e describe os
elementos fundamentais dos
diferentes corpos xeométricos,
tendo en conta as súas
características.
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Pirámides
Área de prismas e pirámides
Corpos de revolución

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

corpos xeométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente e utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.

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

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

Área de corpos de revolución

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

Interpreta os datos coñecidos e
identifica os descoñecidos en
contextos xeométricos ou en
contextos reais; calcula as
lonxitudes descoñecidas na
resolución de triángulos e nas áreas
de polígonos regulares, aplicando o
teorema de Pitágoras.
Describe de forma axeitada os
corpos xeométricos en sus
diferentes formas de
representación.
Comprende os significados
aritmético e xeométrico de
problemas sobre corpos
xeométricos, en contextos da vida
real; os plantexa e os resolve da
forma máis axeitada.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a
b

12

Volume dun corpo

c

Relación entre unidades de
volume, capacidade e masa

d

Volume de corpos xeometrícos

e
f
g
h

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

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

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

Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
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realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

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

de interese.
MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática
do problema no contexto da realidade.

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

Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

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

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
12 e

Volume dun corpo

f

Relación entre unidades de
volume, capacidade e masa

g

Volume de corpos xeometrícos

B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de
números e as súas operacións, para resolver
problemas cotiáns contextualizados,
representando e interpretando mediante

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
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h

para recoller, transformar e
intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos.

empregando de ser necesarios
medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica
para simbolizar e resolver problemas un sistema), se un número ou uns números é
ou son solución desta
mediante a formulación de ecuacións
de primeiro e segundo grao, e
sistemas de ecuacións, aplicando para
MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha
a súa resolución métodos alxébricos
situación da vida real mediante ecuacións de
ou gráficos, e contrastando os
primeiro e segundo grao, e sistemas de
resultados obtidos.
ecuacións lineais con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta o resultado obtido.

Ao resolver a ecuación (ou sistema)
comproba que o número de
solucións se corresponde coa
igualdade.
Emprega a linguaxe alxébraica para
simular situacións da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro ou
segundo grado ou sistemas de
ecuacións dos explicados, para logo
interpretar o resultado obtido.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

12

b

Volume dun corpo

e
f

Relación entre unidades de
volume, capacidade e masa

g

Volume de corpos xeometrícos

h

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

MAB3.3.1. Analiza e identifica as
características de corpos xeométricos
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos
corpos xeométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente e utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.

Identifica, representa e describe os
elementos fundamentais dos
diferentes corpos xeométricos,
tendo en conta as súas
características.
Interpreta os datos coñecidos e
identifica os descoñecidos en
contextos xeométricos ou en
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B3.4. Resolver problemas que leven
consigo o cálculo de lonxitudes,
superficies e volumes do mundo
físico, utilizando propiedades,
regularidades e relacións dos
poliedros.

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

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

contextos reais; calcula as
lonxitudes descoñecidas na
resolución de triángulos e nas áreas
de polígonos regulares, aplicando o
teorema de Pitágoras.
Describe de forma axeitada os
corpos xeométricos en sus
diferentes formas de
representación.
Comprende os significados
aritmético e xeométrico de
problemas sobre corpos
xeométricos, en contextos da vida
real; os plantexa e os resolve da
forma máis axeitada.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Cordenadas cartesianas

b

Concepto de función

c

Formas de expresar unha función

d

Estudio dunha función
Funcións de proporcionalidade
directa
Funcións lineais

e
13 f
g
h

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

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

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

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

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve
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xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

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

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

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

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

Relaciona un problema do mundo
real co mundo matemático,
establecendo unha relación entre
eles e resolvendo a situación real
mediante o prantexamento e
solución de problemas
matemáticos..
Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre
os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
13 e

Cordenadas cartesianas
Concepto de función

f

Formas de expresar unha función

g

Estudio dunha función

B2.1. Utilizar números naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais, e
porcentaxes sinxelas, as súas
operacións e as súas propiedades,
para recoller, transformar e

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
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h

Funcións de proporcionalidade
directa
Funcións lineais

intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida
diaria.

resultados obtidos.

medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.

BLOQUE 4. FUNCIÓNS
b

Cordenadas cartesianas

e

Concepto de función

f

Formas de expresar unha función

g

Estudo dunha función
Funcións de proporcionalidade
directa
Funcións lineais

h
13

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

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

Recoñece e interpreta unha gráfica
e a analiza, conxuntamente coas
súas características e propiedades.

B4.3. Recoñecer, representar e
MAB4.3.1. Recoñece e representa unha
analizar as funcións lineais, e utilizalas función lineal a partir da ecuación ou dunha
para resolver problemas.
táboa de valores, e obtén a pendente da recta
correspondente.

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

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a
partir da gráfica ou táboa de valores.
MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente
á relación lineal existente entre dúas
magnitudes, e represéntaa.
MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e,

Interpreta e representa unha recta
no plano a partir dunha taboa de
valores ou a gráfica.
Comprende a relación lineal entre
diferentes magnitudes e
represéntaa nas diversas formas
posibles.
Realiza representacións gráficas de
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apoiándose en recursos tecnolóxicos,
situacións reais sinxelas, mediante o
identifica o modelo matemático funcional
modelo gráfico máis axeitado; as
(lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e analiza e as explica de forma lóxica e
realiza predicións e simulacións sobre o seu
coherente.
comportamento.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

b

Estudos estatísticos. Variables
estatísticas
Frecuencias

c

Gráficos estátisticos

d

Medidas estatísticas

e

Experimentos aleatorios

f

Sucesos

g

Probabilidade dun suceso

a

h

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

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

14
B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

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

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

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde
ás preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a
compresión en interpretación do
enunciado dos problemas a
resolver.
Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de
interese, as analiza e as resolve

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

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

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

Realiza unha interpretación da
solución do problema en relación co
contexto; analiza as relaciones entre

85

CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
CD

aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

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

os datos, o contexto do problema, o
prantexamento e a solución.
Crea documentos de autoría propia
para a súa discusión na aula e a súa
difusión, obtido tras unha etapa de
investigación e análise dos temas a
tratar.
Realiza presentacións orais dos
traballos realizados na aula para ser
compartidos e debatidos

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

Aproveitar as ferramentas
tecnolóxicas da aula para compartir
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas información e traballos a realizar.
para compartir ideas e tarefas.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

e

Estudos estatísticos. Variables
estatísticas
Frecuencias

f

Gráficos estátisticos

g

Medidas estatísticas

h

Experimentos aleatorios

b

14

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

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

Utiliza os diferentes tipos de
números e as operacións
correspondentes para resolver os
problemas presentados na clase,
empregando de ser necesarios
medios tecnolóxicos.

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

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

Emprega correctamente o uso
combinado de diferentes tipos de
números e expresións, utilizando a
linguaxe adecuada en cada caso e
respetando a orde das operacións.
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cálculo mental.

xerarquía das operacións.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

b

Estudos estatísticos. Variables
estatísticas
Frecuencias

c

Gráficos estátisticos

d

Medidas estatísticas

e

Experimentos aleatorios

f

Sucesos

g

Probabilidade dun suceso

a

h
m
14

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

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

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

Identifica, analiza e organiza os
datos obtidos dunha poboación en
táboas de variables cualitativas ou
cuantitativas; calcula as súas
frecuencias absolutas e relativas, e
os representa graficamente.
Resolve exercicios e problemas
estatísticos, calculando as medidas
de posición e os parámetros de
dispersión.

Utiliza ferramentas tecnolóxicas,
busca en Internet e interpreta datos
B5.3. Diferenciar os fenómenos
estatísticos, en función de situacións
MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos
deterministas dos aleatorios,
relacionadas con problemas sociais,
valorando a posibilidade que ofrecen sinxelos recollidos en medios de comunicación económicos e da vida cotiá; realiza
e outros ámbitos da vida cotiá.
as matemáticas para analizar e facer
os cálculos e os representa en
predicións razoables acerca do
gráficos estatísticos axeitados.
MAB5.3.1. Identifica os experimentos
comportamento dos aleatorios a
aleatorios
e distíngueos dos deterministas.
Identifica e define os experimentos
partir das regularidades obtidas ao
aleatorios e os distingue dos
repetir un número significativo de
MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun
deterministas,
xustificando as
veces a experiencia aleatoria, ou o
suceso mediante a experimentación.
diferenzas,
e
aplicándoas
a casos
cálculo da súa probabilidade.
concretos.
MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un
fenómeno
aleatorio a partir do cálculo exacto
B5.4. Inducir a noción de
Identifica, analiza e organiza os
da
súa
probabilidade
ou a aproximación desta
probabilidade a partir do concepto de
datos obtidos dunha
mediante a experimentación.
frecuencia relativa e como medida de
experimentación en táboas de
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incerteza asociada aos fenómenos
aleatorios, sexa ou non posible a
experimentación.

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

variables; calcula as súas
frecuencias absolutas e relativas, e
os representa graficamente.
Analiza sucesos en experimentos
aleatorios sinxelos e calcula as
probabilidades, aplicando a regra de
Laplace.
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TEMPORALIZACIÓN
1ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 1: OS NÚMEROS ENTEIROS. (14 sesións)
❖ UNIDADE 2: AS FRACCIÓNS. (20 sesións)
❖ UNIDADE 3: POTENCIAS E RADICAIS. (13 sesións)
❖ UNIDADE 4: OS NÚMEROS DECIMAIS. (10 sesións)

2ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 5: EXPRESIÓNS ALXEBRAICAS (15 sesións)
❖ UNIDADE 6: ECUACIONS (15 sesións)
❖ UNIDADE 7: SISTEMAS DE ECUACIÓS. (12 sesións)
❖ UNIDADE 8: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA E PORCENTAXES. (15 sesións)

3ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 9: PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA. (11 sesións)
❖ UNIDADE 10: FIGURAS PLANAS. AREAS. (5 sesións)
❖ UNIDADE 11: CORPOS XEOMÉTRICOS. AREAS. (5 sesións)
❖ UNIDADE 12: VOLUMES CORPOS XEOMÉTRICOS. (4 sesións)
❖ UNIDADE 13: FUNCIÓNS E GRÁFICAS. (14 sesións)
❖ UNIDADE 14: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE. (13 sesións)
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CONTIDOS MÍNIMOS
❖ Interpretación e utilización dos números enteiros e racionais, así como as súas operacións.
❖ Uso correcto da xerarquía das operacións e, emprego axeitado das propiedades en cálculos non excesivamente complexos.
❖ Cálculo de raíces cadradas sinxelas.
❖ Distinción entre medidas de capacidade, masa e volume. Estimación e cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos e espazos.
❖ Utilización do teorema Pitágoras para obter medidas.
❖ Utilización de expresións alxebraicas, de proporcionalidade directa e indirecta.
❖ Resolución de ecuacións de primeiro grado.
❖ Resolución de problemas diferenciando os elementos coñecidos dos que se pretende pescudar, así como os relevantes e os irrelevantes.
❖ Elaboración e interpretación de táboas numéricas a partir de conxuntos de datos, de gráficas e de expresións funcionais, tendo en conta o
fenómeno ao que se refiren.

❖ Interpretación de táboas de frecuencias, diagramas de barras dunha variable estatística.
❖ Cálculo das medidas de centralización dunha variable estatística discreta.
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3.3. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO

CONTIDOS DA
UNIDADE

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS
CLAVE

OBXECTIVOS

UNIDADE

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

GRAO MINIMO DE CONSECUCION

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1

a

Fraccións; fraccións
equivalentes

b
c
d
e
f
g

Fracción irredutible;
amplificación e
simplificación de
fraccións; cálculo.
Redución a común
denominador;
comparación de
fraccións.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas con números naturais; e responde ás
preguntas que se le formulan, empregando números e
datos relacionados entre si.
Identifica e comprende a situación exposta no
enunciado de problemas, desenvolvendo procesos
matemáticos en contextos da vida cotiá.

Operacións con
fraccións.
Realizar operacións
combinadas con
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fraccións.
Números decimais; tipos
de números decimais;
fracción xeratriz dun
decimal e viceversa.
Números racionais.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
1

b

Fraccións; fraccións
equivalentes

f
Fracción irredutible;
amplificación e
simplificación de
fraccións; cálculo.

B2-1. Utilizar as propiedades dos
números racionais, as raíces e
outros números radicais para
operar con eles, utilizando a
forma de cálculo e notación
adecuada, para resolver
problemas da vida cotiá, e
presentar os resultados coa
precisión requirida.

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

Identifica os números fraccionarios e os utiliza
axeitadamente, establecendo a súa equivalencia cos
números decimais.

CMCCT

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o
decimal equivalente a unha fracción, entre
decimais finitos e decimais infinitos
periódicos, e indica neste caso o grupo de
decimais que se repiten ou forman período

Calcula o decimal equivalente a unha fracción e
discrimina entre decimais finitos e infinitos.

Operacións con
fraccións.

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

Realiza as operacións correspondentes para calcular a
fracción xeratriz dun decimal exacto e dun decimal
periódico.

Realizar operacións
combinadas con

MACB2.1.9. Emprega números racionais

Realiza operacións con números racionais, utilizando

Redución a común
denominador;
comparación de
fraccións.
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fraccións.
Números decimais; tipos
de números decimais;
fracción xeratriz dun
decimal e viceversa.

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

as potencias de expoñente enteiro e aplicando a
xerarquía das operacións.
.

Números racionais.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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2

b

Potencias de números
racionais.

f
Operacións con
potencias.
Notación científica.
Operacións en notación
científica.
Raíces.
Números reais.
Aproximacións e erros.
Intervalos.

B2-1. Utilizar as propiedades dos
números racionais, as raíces e
outros números radicais para
operar con eles, utilizando a
forma de cálculo e notación
adecuada, para resolver
problemas da vida cotiá, e
presentar os resultados coa
precisión requirida.

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números
(naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o
decimal equivalente a unha fracción, entre
decimais finitos e decimais infinitos
periódicos, e indica neste caso o grupo de
decimais que se repiten ou forman período
MACB2.1.4. Expresa números moi
grandes e moi pequenos en notación
científica, opera con eles, con e sen
calculadora, e utilízaos en problemas
contextualizados.
MACB2.1.7. Expresa o resultado dun
problema utilizando a unidade de medida
adecuada, en forma de número decimal,
redondeándoo se é necesario coa marxe de
erro ou a precisión que se requiran, de
acordo coa natureza dos datos.
MACB2.1.8. Calcula o valor de
expresións numéricas de números enteiros,
decimais e fraccionarios mediante as
operacións elementais e as potencias de
expoñente enteiro, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.
MACB2.1.9. Emprega números racionais
para resolver problemas da vida cotiá e
analiza a coherencia da solución.

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

Identifica decimais finitos e decimais infinitos
periódicos, e pon exemplos de cada tipo de eles.

Utiliza a notación científica para expresar números moi
grandes e moi pequenos, realizando operacións con
eles, y utilizándoos na resolución de problemas.

Realiza truncamentos e redondeos, recoñecendo os
erros de aproximación en cada caso e comparándoos.

Resolve problemas, relacionados coa vida cotiá e cos
seus propios intereses, expresando o resultado de forma
axustada á precisión requirida e en función da natureza
dos datos.

Identifica e diferenza os distintos tipos de números; e
realiza operacións con eles, aplicando correctamente a
94
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BLOQUE 3. XEOMETRÍA
2

f

Potencias de números
racionais.

l
n

Operacións con
potencias.
Notación científica.
Operacións en notación
científica.
Raíces.

B3-2. Utilizar o teorema de Tales
e as fórmulas usuais para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles e para obter as
medidas de lonxitudes, áreas e
volumes dos corpos elementais,
de exemplos tomados da vida
real, representacións artísticas
como pintura ou arquitectura, ou
da resolución de problemas
xeométricos.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área
de polígonos e de figuras circulares en
problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

Identifica os datos en problemas xeométricos, tendo en
conta as unidades de medida; aplica fórmulas e
técnicas axeitadas e calcula o perímetro e a área de
polígonos e de figuras circulares, expresando os
resultados, en función dos datos requiridos e do
contexto.

CMCCT

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas e responde ás preguntas que se le formulan,
establecendo relacións entre os datos e o contexto do
problema.

CMCCT

Números reais.
Aproximacións e erros.
Intervalos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
3

a

Sucesións.

b

Progresión aritmética.

c

Progresión xeométrica.

d

Interese composto.

e
f

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

MACB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou

Relaciona un problema do mundo real co mundo
matemático, establecendo unha relación entre eles e
resolvendo a situación real mediante o prantexamento e
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g

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

os problemas matemáticos que subxacen
nel e os coñecementos matemáticos
necesarios.
MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

solución de problemas matemáticos.
Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta a solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
3

b

Sucesións.

f

Progresión aritmética.
Progresión xeométrica.
Interese composto.

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

MACB2.2.1. Calcula termos dunha
sucesión numérica recorrente usando a lei
de formación a partir de termos anteriores.
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación
ou fórmula para o termo xeral dunha
sucesión sinxela de números enteiros ou
fraccionarios.
MACB2.2.3. Identifica progresións
aritméticas e xeométricas, expresa o seu
termo xeral, calcula a suma dos "n"
primeiros termos e emprégaas para
resolver problemas.
MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza
recorrente das sucesións na natureza e
resolve problemas asociados a estas.

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

Identifica e determina o termo xeral dunha sucesión
sinxela.
Obtén o termo xeral de progresións aritméticas e
xeométricas, identifica o seu termo xeral e calcula un
termo calquera; realiza operacións coas progresións e
cos seus termos xerais, utilizándoas para resolver
exercicios e problemas.
Identifica a presenza recorrente das sucesións e resolve
exercicios e problemas asociados ás mesmas.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
4

a
b
c
d
e
f

Monomios. Operacións:
suma, resta;
multiplicación e división.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

Polinomios; valor
numérico dun polinomio;
raíces dun polinomio.

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

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

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

Operacións con
polinomios: suma, resta;
multiplicación e división.

g
Factor común.
Igualdades notábeis.
Factorización dun
polinomio; divisores dun
polinomio;

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

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

CMCCT
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Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpretala solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
4

b
f

Monomios. Operacións:
suma, resta;
multiplicación e división.
Polinomios; valor
numérico dun polinomio;
raíces dun polinomio.
Operacións con
polinomios: suma, resta;

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

MACB2.3.1. Realiza operacións con
polinomios e utilízaos en exemplos da vida
cotiá.

Efectúa operacións con polinomios e relaciona
exemplos prácticos do cálculo alxébrico co enunciado
de situacións concretas.

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as
identidades notables correspondentes ao
cadrado dun binomio e unha suma por
diferenza, e aplícaas nun contexto
axeitado.

Identifica o contexto dun enunciado coa aplicación das
identidades notábeis, aplicando o cadrado dun binomio
e unha suma por diferenza á resolución de exercicios e
problemas.
Coñece e utiliza de forma combinada a regra de Ruffini
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multiplicación e división.

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao
4 con raíces enteiras mediante o uso
combinado da regra de Ruffini, identidades
notables e extracción do factor común.

Factor común.
Igualdades notábeis.

e as identidades notábeis para sacar factor común e
para factorizar polinomios.

Factorización dun
polinomio; divisores dun
polinomio.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
5

b

Ecuacións; solucións;
ecuacións equivalentes.

e
f
g
h

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

Ecuacións de 1º grado;
transposición de termos.
Ecuacións de 2º grado
completas e incompletas.
Resolución de problemas
mediante ecuacións.

B1-3. Describir e analizar
situacións de cambio, para atopar
patróns, regularidades e leis
matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1-5. Elaborar e presentar
informes sobre o proceso,
resultados e conclusións obtidas
nos procesos de investigación.

MAB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.3.1. Identifica patróns,
regularidades e leis matemáticas en
situacións de cambio, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.
MACB1.5.1. Expón e defende o proceso
seguido ademais das conclusións obtidas,
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.
MACB1.10.1. Reflexiona sobre os
problemas resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

Realiza unha lectura comprensiva dos problemas,
diferenciando entre datos necesarios e innecesarios, e
analizando as súas relacións entre eles, co contexto do
problema, co prantexamento e coa solución.
Analiza situacións, en contextos matemáticos,
identifica patróns e leis matemáticas, valora a súa
utilidade e apoiase en eles para resolver problemas e
exercicios.
Utiliza a linguaxe alxébrica, resolve exercicios,
aplicándoo, e expón os resultados de forma correcta e
simplificada.
Analiza problemas resoltos e procesos desenvoltos,
valora as ideas clave, reflexiona sobre eles e os utiliza
en situacións similares como pautas ou guías da
aprendizaxe.

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
5

b
f

Ecuacións; solucións;
ecuacións
equivalentes.
Ecuacións de 1º grado;
transposición de
termos.
Ecuacións de 2º grado
completas e
incompletas.
Resolución de
problemas mediante
ecuacións.

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

MACB2.4.1. Formula alxebricamente
unha situación da vida cotiá mediante
ecuacións e sistemas de ecuacións,
resólveas e interpreta criticamente o
resultado obtido.

Interpreta, prantexa e resolve problemas
relacionados cos seus intereses e coa vida cotiá
mediante ecuacións e sistemas de ecuacións.

CMCCT

Realiza unha lectura comprensiva dos problemas,
diferenciando entre datos necesarios e innecesarios, e
analizando as súas relacións entre eles, co contexto do
problema, co prantexamento e coa solución.

CMCCT

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
6

a

Ecuacións lineais;
solución.

b
c
d
e

Sistemas de ecuacións
lineais; número de
solucións.
Métodos de resolución
de sistemas de ecuacións.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

B1-3. Describir e analizar
situacións de cambio, para atopar
patróns, regularidades e leis
matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e

MACB1.3.1. Identifica patróns,
regularidades e leis matemáticas en
situacións de cambio, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

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

Resolución de problemas
mediante sistemas.

probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

g
B1-5. Elaborar e presentar
informes sobre o proceso,
resultados e conclusións obtidas
nos procesos de investigación.
B1-10. Reflexionar sobre as
decisións tomadas e aprender diso
para situacións similares futuras.

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso
seguido ademais das conclusións obtidas,
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.
MACB1.10.1. Reflexiona sobre os
problemas resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

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

Analiza problemas resoltos e procesos desenvoltos,
valora as ideas clave, reflexiona sobre eles e os utiliza
en situacións similares como pautas ou guías da
aprendizaxe.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
6

b

Ecuacións lineais;
solución.

f
Sistemas de ecuacións
lineais; número de
solucións.
Métodos de resolución
de sistemas de ecuacións.
Resolución de problemas
mediante sistemas.

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

MACB2.4.1. Formula alxebricamente
unha situación da vida cotiá mediante
ecuacións e sistemas de ecuacións,
resólveas e interpreta criticamente o
resultado obtido.

Interpreta, prantexa e resolve problemas relacionados
cos seus intereses e coa vida cotiá mediante ecuacións
e sistemas de ecuacións.

CMCCT

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

CMCCT

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
7

a

Lugares xeométricos.

b

Mediatriz dun segmento;

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

MACB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema

Desenvolve procesos no contexto da realidade para
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c

bisectriz dun ángulo.

d

Circunferencia; recta
tanxente a unha
circunferencia.

e
f
g

Ángulos ao cortarse dúas
rectas; ángulos ó cortar
unha recta a outras dúas
rectas paralelas; ángulos
dun polígono.
Teorema de Pitágoras.

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

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

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

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

resolver problemas e interpreta a solución matemática
dos mesmos.

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

Áreas e perímetros:
triángulo, cuadriláteros,
polígono regular e
figuras circulares.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
7

b

Lugares xeométricos.

e

Mediatriz dun segmento;
bisectriz dun ángulo.

f
g
l
n

Circunferencia; recta
tanxente a unha
circunferencia.
Ángulos ao cortarse dúas
rectas; ángulos ó cortar
unha recta a outras dúas
rectas paralelas; ángulos

B3-1. Recoñecer e describir os
elementos e as propiedades
características das figuras planas,
os corpos xeométricos elementais
e as súas configuracións
xeométricas.
B3-2. Utilizar o teorema de Tales
e as fórmulas usuais para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles e para obter as
medidas de lonxitudes, áreas e

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos
puntos da mediatriz dun segmento e da
bisectriz dun ángulo, e utilízaas para
resolver problemas xeométricos sinxelos.

Identifica, determina e representa a mediatriz dun
segmento e a bisectriz dun ángulo, tendo en conta as
propiedades dos seus puntos; as utiliza para resolver
problemas xeométricos.

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre
ángulos definidos por rectas que se cortan
ou por paralelas cortadas por unha secante,
e resolve problemas xeométricos sinxelos.

Interpreta e resolve exercicios e problemas
xeométricos, aplicando as relacións entre ángulos
definidos por rectas que se cortan ou por paralelas
cortadas por unha secante.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área
de polígonos e de figuras circulares en
Resolve exercicios e problemas xeométricos,
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dun polígono.
Teorema de Pitágoras.
Áreas e perímetros:
triángulo, cuadriláteros,
polígono regular e
figuras circulares.

volumes dos corpos elementais,
de exemplos tomados da vida
real, representacións artísticas
como pintura ou arquitectura, ou
da resolución de problemas
xeométricos.
B3-4. Recoñecer as
transformacións que levan dunha
figura a outra mediante
movemento no plano, aplicar eses
movementos e analizar deseños
cotiáns, obras de arte e
configuracións presentes na
natureza

problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

relacionados co cálculo do perímetro e da área de
polígonos e de figuras circulares.

MACB3.4.2. Xera creacións propias
mediante a composición de movementos,
empregando ferramentas tecnolóxicas
cando sexa necesario.

Observa figuras planas, discriminando se algunhas son
orixinadas mediante movementos, e xera creacións
propias, en función das instrucións e do contexto.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
8

a

Vectores; coordenadas
dun vector.

b

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

MACB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema

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

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

B1-8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e

Movementos no plano.
c
Translacións e xiros.
d
e

Simetrías: central e
axial.

f

Frisos e mosaicos.

g

Homotecias e
semellanza. Teorema de
Tales; triángulos

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

CMCCT

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.
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semellantes.

quefacer matemático.

exercicios, e adopta a actitude axeitada
para cada caso.

Escalas e mapas.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
8

b

Vectores; coordenadas
dun vector.

e
Movementos no plano.
f
Translacións e xiros.
g
l

Simetrías: central e
axial.

n

Frisos e mosaicos.
Homotecias e
semellanza. Teorema de
Tales; triángulos
semellantes.

B3-2. Utilizar o teorema de Tales
e as fórmulas usuais para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles e para obter as
medidas de lonxitudes, áreas e
volumes dos corpos elementais,
de exemplos tomados da vida
real, representacións artísticas
como pintura ou arquitectura, ou
da resolución de problemas
xeométricos.

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes
proporcionais a outros dados, e establece
relacións de proporcionalidade entre os
elementos homólogos de dous polígonos
semellantes.

B3-3. Calcular (ampliación ou
redución) as dimensións reais de
figuras dadas en mapas ou planos,
coñecendo a escala.

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de
medidas de lonxitudes e de superficies en
situacións de semellanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

B3-4. Recoñecer as
transformacións que levan dunha
figura a outra mediante
movemento no plano, aplicar eses
movementos e analizar deseños
cotiáns, obras de arte e
configuracións presentes na
natureza

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis
característicos dos movementos no plano
presentes na natureza, en deseños cotiáns
ou en obras de arte.

MACB3.2.3. Recoñece triángulos
semellantes e, en situacións de semellanza,
utiliza o teorema de Tales para o cálculo
indirecto de lonxitudes en contextos
diversos.

Escalas e mapas.

Utiliza o teorema de Tales para dividir segmentos en
partes proporcionais a outros dados, establecendo entre
eles relacións de proporcionalidade.
Utiliza o teorema de Tales para identificar e representar
triángulos semellantes e para calcular a lonxitude de
segmentos relacionados con eles.
Interpreta e describe representacións de superficies en
planos, mapas, fotos aéreas, etc.; calcula dimensións
reais de medidas de lonxitudes e de superficies en
situacións de semellanza.
Identifica e describe os elementos máis característicos
dos movementos no plano, observando obras de arte e
construíndo deseños cotiás.
Constrúe figuras e realiza unha composición de
movementos a partir de elas.
Identifica, determina e aplica movementos sobre
centros, eixes e planos de simetría en figuras variadas.

MACB3.4.2. Xera creacións propias
mediante a composición de movementos,
empregando ferramentas tecnolóxicas
cando sexa necesario.

B3-5. Identificar centros, eixes e
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planos de simetría de figuras
planas, poliedros e corpos de
revolución.

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
9

a

Poliedros.

b

Prismas e pirámide.
Área.

c
Simetrías nos poliedros.
d
Corpos de revolución.
e
f
g

Área; cilindro; cono;
esfera; figuras esféricas.
Volume dos corpos
xeométricos, prismas,
cilindros; pirámides,
conos e esfera.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

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

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

A esfera terrestre,
coordenadas xeográficas.

MAB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada
para cada caso.

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas e responde ás preguntas que se le formulan,
establecendo relacións entre os datos e o contexto do
problema.
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Relaciona un problema do mundo real co mundo
matemático, establecendo unha relación entre eles e
resolvendo a situación real mediante o prantexamento e
solución de problemas matemáticos.
Desenvolve procesos no contexto da realidade para
resolver problemas e interpreta a solución matemática
dos mesmos.
Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
9

b

Poliedros.

f

Prismas e pirámide.
Área.

B2-1. Utilizar as propiedades dos
números racionais, as raíces e
outros números radicais para
operar con eles, utilizando a
forma de cálculo e notación

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

Resolve problemas, relacionados coa vida cotiá e cos
seus propios intereses, expresando o resultado de forma
axustada á precisión requirida e en función da natureza
dos datos.
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Simetrías nos poliedros.
Corpos de revolución.
Área; cilindro; cono;
esfera; figuras esféricas.

adecuada, para resolver
problemas da vida cotiá, e
presentar os resultados coa
precisión requirida.

correctamente a xerarquía das operacións.

Volume dos corpos
xeométricos, prismas,
cilindros; pirámides,
conos e esfera.
A esfera terrestre,
coordenadas xeográficas.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
9

b

Poliedros.

e

Prismas e pirámide.
Área.

f

B3-5. Identificar centros, eixes e
planos de simetría de figuras
planas, poliedros e corpos de
revolución.

Simetrías nos poliedros.

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

Corpos de revolución.
Área; cilindro; cono;
esfera; figuras esféricas.
Volume dos corpos
xeométricos, prismas,
cilindros; pirámides,
conos e esfera.

MACB3.5.1. Identifica os principais
poliedros e corpos de revolución,
utilizando a linguaxe con propiedade para
referirse aos elementos principais.

B3-6. Interpretar o sentido das
coordenadas xeográficas e a súa
aplicación na localización de
puntos.

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

Recoñece os principais poliedros e describe as súas
características segundo as regras e as propiedades
correspondentes a cada un deles.
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Realiza exercicios e resolve problemas relacionados co
cálculo de áreas e volumes de poliedros, cilindros,
conos e esferas.

Busca en Internet ou en outros medios a latitude e a
lonxitude de diferentes lugares do mundo; os sitúa
sobre o globo terráqueo e os relaciona co ecuador, os
polos, os meridianos e os paralelos.
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A esfera terrestre,
coordenadas xeográficas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
10

a

Concepto de función.

b

Formas de expresar unha
función por un
enunciado; por unha
ecuación; por unha táboa
de valores; por unha
gráfica.

c
d
e
f
g

Características dunha
función, dominio e
recorrido; puntos de
cortes; crecemento e
decrecemento;
continuidade; máximos e
mínimos; periodicidade;
simetría.

B1-2. Expresar verbalmente e de
forma razoada o proceso seguido
na resolución dun problema.

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

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

MACB1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema

Interpreta a información dun enunciado e establece
relacións coas solucións do problema.

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

Identifica e interpreta problemas da vida cotiá e do seu
interese, resolvéndoos de forma axeitada ao entorno do
prantexamento.

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

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

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

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

Interpreta gráficas de funcións, asociándoas ao
contexto.

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

Comprende a situación exposta no enunciado de
problemas e responde ás preguntas que se le formulan,
establecendo relacións entre os datos e o contexto do
problema.
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BLOQUE 4. FUNCIONS
10

f

Concepto de función.

g

Formas de expresar unha
función por un
enunciado; por unha
ecuación; por unha táboa

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

CMCCT

MAB B4.1.2. Identifica as características
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de valores; por unha
gráfica.

máis salientables dunha gráfica
interpretándoas dentro do seu contexto.

Características dunha
función, dominio e
recorrido; puntos de
cortes; crecemento e
decrecemento;
continuidade; máximos e
mínimos; periodicidade;
simetría.

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

Interpreta gráficas de funcións, identificando as súas
características fundamentais.
Realiza a representación gráfica de funcións,
describindo o fenómeno que representan dentro do seu
contexto.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
11

a
b
c
d
e
f
g

Funcións lineais;
funcións de
proporcionalidade
directa; funcións
constantes.
Ecuación puntopendente; ecuación da
recta que pasa por dous
puntos.
Ecuación xeral dunha
recta.

B1-6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.
B1-8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

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

Identifica e interpreta problemas da vida cotiá e do seu
interese, resolvéndoos de forma axeitada ao entorno do
prantexamento.

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

Coñece a diferenza entre problemas e exercicios; os
resolve en función das súas características.

Funcións cadráticas.
Aplicacións das funcións
lineais, e das funcións
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cadráticas.

BLOQUE 4. FUNCIONS
11

b
f
g

Funcións lineais;
funcións de
proporcionalidade
directa; funcións
constantes.
Ecuación puntopendente; ecuación da
recta que pasa por dous
puntos.
Ecuación xeral dunha
recta.
Funcións cadráticas.
Aplicacións das funcións
lineais, e das funcións
cadráticas.

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

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

B4-2. Identificar relacións da vida
cotiá e doutras materias que
poden modelizarse mediante unha
función lineal, valorando a
utilidade da descrición deste
modelo e dos seus parámetros,
para describir o fenómeno
analizado.

MACB4.2.1. Determina as formas de
expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente,
xeral, explícita e por dous puntos),
identifica puntos de corte e pendente, e
represéntaa graficamente.

B4-3. Recoñecer situacións de
relación funcional que necesitan
ser descritas mediante funcións
cadráticas, calculando os seus
parámetros e as súas
características.

Realiza a representación gráfica de funcións,
describindo o fenómeno que representan dentro do seu
contexto.
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Identifica e define poboación, mostra e individuo desde
o punto de vista da estatística, xustificando as
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MACB4.3.1. Calcula os elementos
característicos dunha función polinómica
de grao 2 e represéntaa graficamente.
MACB4.3.2. Identifica e describe
situacións da vida cotiá que poidan ser
modelizadas mediante funcións cadráticas,
estúdaas e represéntaas utilizando medios
tecnolóxicos cando sexa necesario.

BLOQUE 5. ESTATISTICA E PROBABILIDADE
12

b

Variables estatísticas.

e

Reconto de datos;

B5-1. Elaborar informacións
estatísticas para describir un
conxunto de datos mediante

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

CSC
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f

reconto de datos
agrupados.
Frecuencias.
Táboas de frecuencias.

táboas e gráficas adecuadas á
situación analizada, xustificando
se as conclusións son
representativas para a poboación
estudada.

Gráficos estatísticos;
diagrama de barras.
Polígono de frecuencias;
diagrama de sectores;
histogramas.

problemas contextualizados.

diferenzas, e os aplica a casos concretos.

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

Elixe mostras representativas dunha poboación, para
facer un estudo estatístico sobre asuntos relacionados
co seu entorno.

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

Identifica e discrimina variables cualitativas,
cuantitativas discretas e cuantitativa continuas en casos
propostos e pon exemplos relacionados coa vida cotiá e
cos seus intereses.

MACB5.1.4. Elabora táboas de
frecuencias, relaciona os tipos de
frecuencias e obtén información da táboa
elaborada.

Medidas estatísticas; de
centralización; de
posición e de dispersión.

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de
ferramentas tecnolóxicas, en caso
necesario, gráficos estatísticos adecuados a
distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais,
económicos e da vida cotiá.
B5-2. Calcular e interpretar os
parámetros de posición e de
dispersión dunha variable
estatística para resumir os datos e
comparar distribucións
estatísticas.

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as
medidas de posición (media, moda,
mediana e cuartís) dunha variable
estatística para proporcionar un resumo
dos datos.
MACB5.2.2. Calcula e interpreta os
parámetros de dispersión (rango,
percorrido intercuartílico e desviación
típica) dunha variable estatística,
utilizando a calculadora e a folla de

Identifica, analiza e organiza os datos obtidos dunha
poboación en táboas de variables cualitativas ou
cuantitativas; calcula as súas frecuencias absolutas e
relativas, e os representa graficamente.
Utiliza ferramentas tecnolóxicas, busca en Internet e
interpreta datos estatísticos, en función de situacións
relacionadas con problemas sociais, económicos e da
vida cotiá; realiza os cálculos e os representa en
gráficos estatísticos axeitados.
Resolve exercicios e problemas estatísticos, calculando
a media aritmética, a mediana, a moda, e os cuartís.

Resolve exercicios e problemas estatísticos, calculando
os parámetros de dispersión; representa graficamente
os datos e os describe.
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cálculo, para comparar a
representatividade da media e describir os
datos.

BLOQUE 5. ESTATISTICA E PROBABILIDADE
13

b

Experimentos aleatorios.

f

Sucesos.

g

Operacións con sucesos;
unión e intersección de
sucesos; suceso
complementario.
Probabilidade dun
suceso.
Regra de Laplace.
Frecuencia e
probabilidade.
Propiedades da
probabilidade; sucesos
compatibles e
incompatibles;
propiedades.

B5-1. Elaborar informacións
estatísticas para describir un
conxunto de datos mediante
táboas e gráficas adecuadas á
situación analizada, xustificando
se as conclusións son
representativas para a poboación
estudada.
B5-4. Estimar a posibilidade de
que aconteza un suceso asociado a
un experimento aleatorio sinxelo,
calculando a súa probabilidade a
partir da súa frecuencia relativa, a
regra de Laplace ou os diagramas
de árbore, e identificando os
elementos asociados ao
experimento.

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de
ferramentas tecnolóxicas, en caso
necesario, gráficos estatísticos adecuados a
distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais,
económicos e da vida cotiá.
MACB5.4.1. Identifica os experimentos
aleatorios e distíngueos dos deterministas.
MACB5.4.3. Asigna probabilidades a
sucesos en experimentos aleatorios
sinxelos cuxos resultados son
equiprobables, mediante a regra de
Laplace, enumerando os sucesos
elementais, táboas ou árbores, ou outras
estratexias persoais.
MACB5.4.4. Toma a decisión correcta
tendo en conta as probabilidades das
distintas opcións en situacións de
incerteza.

Utiliza ferramentas tecnolóxicas, busca en Internet e
interpreta datos estatísticos, en función de situacións
relacionadas con problemas sociais, económicos e da
vida cotiá; realiza os cálculos e os representa en
gráficos estatísticos axeitados.

Identifica e define os experimentos aleatorios e os
distingue dos deterministas, xustificando as diferenzas,
e aplicándoas a casos concretos.
Analiza sucesos en experimentos aleatorios sinxelos e
calcula as probabilidades, aplicando a regra de Laplace.

Valora as distintas opcións para o cálculo de
probabilidades e argumenta as decisións que toma
apoiándose nos seus coñecementos.
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TEMPORALIZACIÓN
1ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 1: NÚMEROS RACIONAIS (10 sesións)
❖ UNIDADE 2: POTENCIAS E RAÍCES (10 sesións)
❖ UNIDADE 3: SUCESIONS E PROGRESIONS (10 sesións)
❖ UNIDADE 4: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA (8 sesións)
❖ UNIDADE 5: POLINOMIOS (12 sesións)

2ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 6: ECUACIONS DE 1º E 2º GRADO (12 sesións)
❖ UNIDADE 7: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEAIS (10 sesións)
❖ UNIDADE 8: FUNCIONS LINEAIS E CADRÁTICAS (12 sesións)
❖ UNIDADE 9: LUGARES XEOMÉTRICOS. ÁREAS E PERÍMETROS (8 sesións)

3ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 10: MOVEMENTOS E SEMELLANZAS, (8 sesións)
❖ UNIDADE 11: CORPOS XEOMÉTRICOS (8 sesións)
❖ UNIDADE 12: ESTATÍSTICA (16 sesións)
❖ UNIDADE 13: PROBABILIDADE (8 sesións)
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CONTIDOS MÍNIMOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Operacións combinadas con números naturais, enteiros e racionais.
Operacións con números en notación científica.
Manexo correcto das propiedades das potencias.
Cálculo da fracción xeratriz dun número decimal.
Os distintos conxuntos de números: naturais, enteiros, racionais e reais.
Clasificación correcta dunha serie numérica.
Obtención do termo xeral e cálculo de certos termos de progresións aritméticas e xeométricas. Suma dun número determinado de termos
dunha progresión. Resolución de problemas.
Operacións con polinomios: suma, resta, multiplicación e división. Emprego adecuado das igualdades notables.
Ecuacións de primeiro e segundo grao.
Sistemas de ecuacións lineais.
Tradución a linguaxe alxébrica de enunciados de problemas.
Problemas nos que sexa necesario empregar ecuacións ou sistemas de ecuacións.
Problemas aplicando os teoremas de Tales e de Pitágoras e os criterios de semellanza.
Figuras no espazo. Superficies e volumes.
As transformacións xeométricas e súa composición.
Representación, interpretación e recoñecemento de funcións sinxelas, así como as súas propiedades elementais.
Estudio das funcións lineais.
Construción dunha táboa estatística e cálculo das súas principais medidas.
Asignación de probabilidades a sucesos en experiencias regulares.
A Lei de Laplace
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3.4.1 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

CONTIDOS DA UNIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

GRAO MINIMO DE CONSECUCION

COMPETENCIAS
CLAVE

UNIDADE

OBXECTIVOS

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1

a

Números racionais

b

Números irracionais

c

Números reais

d

Aproximación de números reais

e

Erros de aproximación

f

Intervalos

g

Porcentaxes

h

Interese simple

l

Interese composto

m
n
ñ

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
B1.3. Describir e analizar situacións de
súa utilidade e a súa eficacia.
cambio, para encontrar patróns,
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
regularidades e leis matemáticas, en
procesos de razoamento na resolución de
contextos numéricos, xeométricos,
problemas, reflexionando sobre o proceso
funcionais, estatísticos e
de resolución de problemas.
probabilísticos, valorando a súa

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
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utilidade para facer predicións.

exercicios futuros.
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
e leis matemáticas en situacións de cambio,
en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

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

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e
os coñecementos matemáticos necesarios.
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve
Relaciona un problema do mundo real
co mundo matemático, establecendo
unha relación entre eles e resolvendo a
situación real mediante o
prantexamento e solución de problemas
matemáticos..

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
e a solución.
resolución de problemas, de investigación e
Coñece a diferenza entre problemas e
de matematización ou de modelización, e
exercicios; os resolve en función das
valora as consecuencias destas e a súa
súas características.
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
realizados.
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
tarefas.
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para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Números racionais

f

Números irracionais

l

Números reais
Aproximación de números reais
Erros de aproximación
Intervalos
Porcentaxes
Interese simple

1

Interese composto

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

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

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.
Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
coherente e precisa.

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, Resolve problemas empregando onde é
calculadora ou programas informáticos, e preciso utilizar porcentaxes, utlizando os
utilizando a notación máis axeitada.
medios necesarios en cada caso.

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

Representa os distintos tipos de
números estudiados nunha recta
numérica na escala máis axeitada.
O seu coñecemento sobre os números,
as súas propiedades e conceptos para
resolver problemas.

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e
representa distintos tipos de números sobre
a recta numérica utilizando diversas escalas.
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MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran
propiedades e conceptos específicos dos
números.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Potencias de expoñente enteiro

b

Radicais

c

Potencias de expoñente fraccionario

d

Operacións con radicais

e

Racionalización

f

Notación científica

g

Logaritmos

h

Propiedades dos logaritmos

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

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

l
2

m
n
ñ
o

B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
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problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

conter problemas de interese.

as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
Realiza unha interpretación da solución
matemática do problema no contexto da
do problema en relación co contexto;
realidade.
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
e a solución.
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
súas características.
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
Asume as consecuencia e conveniencia
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

2

b

Potencias de expoñente enteiro

f

Radicais

l

Potencias de expoñente fraccionario
Operacións con radicais
Racionalización

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e

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

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
correcta.
Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

117

CMCCT

Notación científica
Logaritmos
Propiedades dos logaritmos

operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
propiedades na resolución de
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza os seus coñecementos da
propiedades necesarias e resolve problemas
definición en propiedades dos
contextualizados.
logarítmos para resolver problemas.
MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a
partir da súa definición ou mediante a
aplicación das súas propiedades, e resolve
problemas sinxelos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

3

a

Polinomios

b

Potencias dun polinomio

c

Igualdades notables

d

División de polinomios

e

Teorema do resto

f

Raíces dun polinomio

g

Factorización dun polinomio

h

Fraccións alxebraicas

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

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

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

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

problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..

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

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

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
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en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

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

Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Polinomios

f

Potencias dun polinomio

l

Igualdades notables
División de polinomios
Teorema do resto
Raíces dun polinomio
Factorización dun polinomio

3

Fraccións alxebraicas

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

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

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
correcta.
Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
contextualizados.
exercicios e problemas.
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MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
uso da linguaxe alxébrica.
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e
factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou
outro método máis axeitado.

Coñece e comprende o teorema do
resto e o aplica axeitadamente para a
factorización de polinomios e o seu uso
na resolución de problemas.
Utiliza as expresións alxebraicas
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.

MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Ecuacións

b

Ecuacións de primeiro e segundo grado

c

Outro tipo de ecuacións

d

Inecuacións

e
f
4

g

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

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.
Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
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B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

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

e leis matemáticas en situacións de cambio,
en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

matemáticas, valora a súa utilidade e
apoiase en eles para resolver problemas
e exercicios.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Ecuacións

f

Ecuacións de primeiro e segundo grado

g

Outro tipo de ecuacións

l

Inecuacións

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

4

B2.3. Construír e interpretar expresións
alxébricas, utilizando con destreza a
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
as súas propiedades.
B2.4. Representar e analizar situacións
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
resolver problemas matemáticos e de
contextos reais.

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

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
correcta.
Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
propiedades na resolución de
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
radicais e potencias, opera aplicando as
propiedades necesarias e resolve problemas
contextualizados.

Utiliza axeitadamente a linguaxe
alxébraica para a resolución de
exercicios e problemas.

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

Coñece e comprende o teorema do
resto e o aplica axeitadamente para a
factorización de polinomios e o seu uso
na resolución de problemas.

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e
factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou
outro método máis axeitado.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.

Utiliza as expresións alxebraicas
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
Emprega a descomposición factorial
estudiada para a resolución de
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MACB2.3.4. Fai uso da descomposición
factorial para a resolución de ecuacións de
grao superior a dous.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

ecuacións de grao maior a dous.
Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de ecuacións e inecuación,
interpretando os resultados obtidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Sistemas de ecuacións lineais

b

Resolucións de sistemas de ecuacións

c

Sistemas de ecuacións non lineais

d

Sistemas de inecuacións con unha
incognita

e
f
g
5

Sistemas de inecuacións con dúas
incognitas

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

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

h
l
m
n
ñ
o

B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.
Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.
Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas, valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio, apoiase en eles para resolver problemas
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.
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matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

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

5

en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

e exercicios.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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b

Sistemas de ecuacións lineais

f

Resolucións de sistemas de ecuacións

g

Sistemas de ecuacións non lineais

l

Sistemas de inecuacións con unha
incognita
Sistemas de inecuacións con dúas
incognitas

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

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

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
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real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Perímetro e área de figuras planas

b

Área de corpos xeométricos

c

Volume de corpos xeométricos

d

Semellanza

e

Semellanza en áreas e volumes

f
g

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

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

h
l
6

m
n
ñ
o

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve
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B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

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

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
6

Perímetro e área de figuras planas

f

Área de corpos xeométricos

g

Volume de corpos xeométricos

l

Semellanza
Semellanza en áreas e volumes

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e

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

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
correcta.
Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.
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operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
6

b

Perímetro e área de figuras planas

e

Área de corpos xeométricos

B3.2. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular
áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros,

Coñece as fórmulas e mecanismos
precisos para o cálculo de medidas e
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f

Volume de corpos xeométricos
Semellanza
Semellanza en áreas e volumes

de situacións reais, empregando os
instrumentos, as técnicas ou as
fórmulas máis adecuadas, e aplicando
as unidades de medida.

círculos, paralelepípedos, pirámides,
cilindros, conos e esferas, e aplícaas para
resolver problemas xeométricos, asignando
as unidades apropiadas.

valores de corpos e figuras xeométricas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Medidas dun ángulo agudo

b
c

Razóns trigonométricas dun ángulo
agudo

d

Relacións entre razóns trigonométricas

e

Razóns trigonométricas de 30º, 45º e
60º

f

7

g

Razóns trigonométricas de calquera
ángulo

h

Signo de razóns trigonométricas

l
m

Relacións entre as razóns
trigonométricas de certos ángulos

n

Resolucións de triángulos rectángulos

ñ
o

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

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

B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
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probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
7

b

Medidas dun ángulo agudo

f

Razóns trigonométricas dun ángulo

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números
reais (naturais, enteiros, racionais e

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
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g

agudo

l

Relacións entre razóns trigonométricas
Razóns trigonométricas de 30º, 45º e
60º
Razóns trigonométricas de calquera
ángulo
Signo de razóns trigonométricas
Relacións entre as razóns
trigonométricas de certos ángulos
Resolucións de triángulos rectángulos

súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

irracionais), indicando o criterio seguido, e
utilízaos para representar e interpretar
axeitadamente información cuantitativa.

correcta.

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.
MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.
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BLOQUE 3. XEOMETRÍA
b
e
f
l
7

Medidas dun ángulo agudo
Razóns trigonométricas dun ángulo
agudo
Relacións entre razóns trigonométricas
Razóns trigonométricas de 30º, 45º e
60º
Razóns trigonométricas de calquera
ángulo
Signo de razóns trigonométricas
Relacións entre as razóns
trigonométricas de certos ángulos

B3.1. Utilizar as unidades angulares
dos sistemas métrico sesaxesimal e
internacional, así como as relacións e
as razóns da trigonometría elemental,
para resolver problemas
trigonométricos en contextos reais.
B3.2. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir
de situacións reais, empregando os
instrumentos, as técnicas ou as
fórmulas máis adecuadas, e aplicando
as unidades de medida.

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

Coñece e emprega as unidades
angulares e as relacións e razóns
trigonométricas para a resolución de
problemas.

CMCCT

Coñece as fórmulas e mecanismos
precisos para o cálculo de medidas e
valores de corpos e figuras xeométricas.

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as
razóns trigonométricas e as súas relacións.

Resolucións de triángulos rectángulos

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

8

a

Vectores e rectas

b

Operacións con vectores

c

Ecuación vectorial da recta

d

Ecuación paramétrica da recta

e

Ecuación contínua da recta

f
g

Ecuación punto-pendente e explícita da
recta

h

Ecuación xeral da recta

l

Posición relativa de dúas rectas no plano

m
n

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

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.
B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e

Analiza o proceso empregado para a
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funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

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

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

procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas, valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase en eles para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..

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

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

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

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
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apropiados para facilitar a interacción.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Vectores e rectas

f

Operacións con vectores

g

Ecuación vectorial da recta

l

Ecuación paramétrica da recta

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

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

Ecuación contínua da recta

B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
Ecuación xeral da recta
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
Posición relativa de dúas rectas no plano
educativo.
Ecuación punto-pendente e explícita da
recta

8

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
Utiliza as expresións alxebraicas
resolver problemas matemáticos e de
uso da linguaxe alxébrica.
explicadas para a resolución de
contextos reais.
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MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

problemas e exercicios.
Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
e

Vectores e rectas

f

Operacións con vectores
Ecuación vectorial da recta
Ecuación paramétrica da recta
Ecuación contínua da recta
Ecuación punto-pendente e explícita da
recta

8

Ecuación xeral da recta
Posición relativa de dúas rectas no plano

B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e
os procedementos básicos da
xeometría analítica plana para
representar, describir e analizar formas
e configuracións xeométricas sinxelas.

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

Coñece as correspondencias entre as
coordenadas de vectores e puntos,
facendo cambios entr uns e outros.

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

Coñece as propiedades dun vector, e
xunto a correspondencia analítica cos
puntos, pode determinar a distancia
entre puntos através do módulo dun
vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de
pendente dunha recta e diferentes formas
de calculala.
MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta
de varias formas, en función dos datos
coñecidos
MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións
da ecuación dunha recta e utilízaas no
estudo analítico das condicións de
incidencia, paralelismo e
perpendicularidade.

Obten o valor da pendente dunha recta
de diferentes formas, coñecendo o seu
significado.
Obtén a ecuación vectorial, parametrica,
continua, punto pendiente e xeral
dunha recta segundo os datos ofrecidos
no enunciado.
A partir das diferentes formas da
ecuación dunhas rectas estuda as
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condicións de paralelismo,
perpendicularidade ou incidencia entre
as rectas a estudar.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Concepto de función

b

Dominio e percorrido dunha función

c

Continuidade e puntos de corte cos exes

d

Crecemento e decrecemento

e

Simetría e periodicidade

f

Funcións definidas a trozos

g

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

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

h
l
9

m
n
ñ
o

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve
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B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

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

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
9

Concepto de función

f

Dominio e percorrido dunha función

g

Continuidade e puntos de corte cos exes

l

Crecemento e decrecemento
Simetría e periodicidade

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e

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

Identifica e utiliza os números para
representar a información de maneira
correcta.
Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.
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Funcións definidas a trozos

operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 4. FUNCIÓNS
9

a

Concepto de función

f

Dominio e percorrido dunha función

B4.1. Identificar relacións cuantitativas
nunha situación, determinar o tipo de

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións
entre magnitudes que poden ser descritas

Coñece o concepto de función como
descripción dunha relación entre
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g

Continuidade e puntos de corte cos exes
Crecemento e decrecemento
Simetría e periodicidade
Funcións definidas a trozos

función que pode representalas, e
aproximar e interpretar a taxa de
variación media a partir dunha gráfica
ou de datos numéricos, ou mediante o
estudo dos coeficientes da expresión
alxébrica.

B4.2. Analizar información
proporcionada a partir de táboas e
gráficas que representen relacións
funcionais asociadas a situacións reais
obtendo información sobre o seu
comportamento, a evolución e os
posibles resultados finais.

mediante unha relación funcional, e asocia
as gráficas coas súas correspondentes
expresións alxébricas.

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula
parámetros característicos de funcións
elementais.
MACB4.1.4. Expresa razoadamente
conclusións sobre un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou dos
valores dunha táboa.
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir da
expresión alxébrica, unha táboa de valores
ou da propia gráfica.
MACB4.2.2. Representa datos mediante
táboas e gráficos utilizando eixes e unidades
axeitadas.
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de
valores, e as súas gráficas correspondentes.

magnitudes, asociandoa cunha
representación gráfica concreta e unha
expresión alxébraica.
Coñece os parámetros característicos
das funcións elementais,
identificándoos, estmándoos e
calculándoos.
Observando o comportamento dunha
gráfica, obten conclusións razoadas
sobre o fenómeno que representa.
Estuda o cremento e decrecemento
dunha función medianta a taxa de
variación a partir da expresión
alxébraica ou da propia gráfica.
Emprega eixes e unidades para
representar os datos mediante táboas e
gráficos.
Describe a relación entre distintas
funcións a partir das súas taboas de
valores e das súas gráficas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
10

a

Funcións polinómicas de primeiro grao

b

Funcións polinómicas de segundo grao

c

Funcións de proporcionalidade inversa

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

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

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
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Funcións racionais
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.

h
l
m
n
ñ
o

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

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

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de

MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

relacionados entre si.

CSC

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.
Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas, valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase en eles para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
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situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

10

Funcións polinómicas de primeiro grao

f

Funcións polinómicas de segundo grao

g

Funcións de proporcionalidade inversa

l

Funcións racionais

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.
B2.3. Construír e interpretar expresións

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

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
utilizando a notación máis axeitada.
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alxébricas, utilizando con destreza a
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
as súas propiedades.

B2.4. Representar e analizar situacións
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
resolver problemas matemáticos e de
contextos reais.

MACB2.2.3. Establece as relacións entre
radicais e potencias, opera aplicando as
propiedades necesarias e resolve problemas
contextualizados.
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
uso da linguaxe alxébrica.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

relacións entre eles, aplicando as súas
propiedades na resolución de
problemas.
Utiliza axeitadamente a linguaxe
alxébraica para a resolución de
exercicios e problemas.
Utiliza as expresións alxebraicas
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

10

a

Funcións polinómicas de primeiro grao

f

Funcións polinómicas de segundo grao

g

Funcións de proporcionalidade inversa
Funcións racionais

B4.1. Identificar relacións cuantitativas
nunha situación, determinar o tipo de
función que pode representalas, e
aproximar e interpretar a taxa de
variación media a partir dunha gráfica
ou de datos numéricos, ou mediante o
estudo dos coeficientes da expresión
alxébrica.
B4.2. Analizar información
proporcionada a partir de táboas e

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións
entre magnitudes que poden ser descritas
mediante unha relación funcional, e asocia
as gráficas coas súas correspondentes
expresións alxébricas.
MACB4.1.2. Explica e representa
graficamente o modelo de relación entre
dúas magnitudes para os casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa,
exponencial e logarítmica, empregando

Coñece o concepto de función como
descripción dunha relación entre
magnitudes, asociandoa cunha
representación gráfica concreta e unha
expresión alxébraica.
A partir do concepto de funición explica
e representa a relación entre dúas
magnitudes, poidendo ser estas
relación: lineais, cuadráticas e de
proporcionalidade inversa.
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gráficas que representen relacións
funcionais asociadas a situacións reais
obtendo información sobre o seu
comportamento, a evolución e os
posibles resultados finais.

medios tecnolóxicos, de ser preciso.
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula
parámetros característicos de funcións
elementais.
MACB4.1.4. Expresa razoadamente
conclusións sobre un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou dos
valores dunha táboa.
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir da
expresión alxébrica, unha táboa de valores
ou da propia gráfica.
MACB4.2.2. Representa datos mediante
táboas e gráficos utilizando eixes e unidades
axeitadas.
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de
valores, e as súas gráficas correspondentes.

Coñece os parámetros característicos
das funcións elementais,
identificándoos, estmándoos e
calculándoos.
Observando o comportamento dunha
gráfica, obten conclusións razoadas
sobre o fenómeno que representa.
Estuda o cremento e decrecemento
dunha función medianta a taxa de
variación a partir da expresión
alxébraica ou da propia gráfica.
Emprega eixes e unidades para
representar os datos mediante táboas e
gráficos.
Describe a relación entre distintas
funcións a partir das súas taboas de
valores e das súas gráficas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Funcións exponenciais

b

Funcións logarítmicas

11 c
d
e
f

Funcións trigonométricas

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

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

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.
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Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
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B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

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

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

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

problemas a resolver.

CD

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas, valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en eles para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..

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

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

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
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maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
f

Funcións logarítmicas

g

Funcións trigonométricas

l

11

Funcións exponenciais

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

B2.3. Construír e interpretar expresións
alxébricas, utilizando con destreza a
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
as súas propiedades.

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

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
propiedades na resolución de
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
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B2.4. Representar e analizar situacións
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
resolver problemas matemáticos e de
contextos reais.

propiedades necesarias e resolve problemas
contextualizados.

alxébraica para a resolución de
exercicios e problemas.

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

Utiliza os seus coñecementos da
definición en propiedades dos
logarítmos para resolver problemas.

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
uso da linguaxe alxébrica.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

Utiliza as expresións alxebraicas
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

11

f

Funcións exponenciais

l

Funcións logarítmicas
Funcións trigonométricas

B3.1. Utilizar as unidades angulares
dos sistemas métrico sesaxesimal e
internacional, así como as relacións e
as razóns da trigonometría elemental,
para resolver problemas
trigonométricos en contextos reais.

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

Coñece e emprega as unidades
angulares e as relacións e razóns
trigonométricas para a resolución de
problemas.

CMCCT

Coñece o concepto de función como
descripción dunha relación entre
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BLOQUE 4. FUNCIÓNS
11 a
f

Funcións exponenciais
Funcións logarítmicas

B4.1. Identificar relacións cuantitativas
nunha situación, determinar o tipo de

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións
entre magnitudes que poden ser descritas
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g

Funcións trigonométricas

función que pode representalas, e
aproximar e interpretar a taxa de
variación media a partir dunha gráfica
ou de datos numéricos, ou mediante o
estudo dos coeficientes da expresión
alxébrica.

B4.2. Analizar información
proporcionada a partir de táboas e
gráficas que representen relacións
funcionais asociadas a situacións reais
obtendo información sobre o seu
comportamento, a evolución e os
posibles resultados finais.

mediante unha relación funcional, e asocia
as gráficas coas súas correspondentes
expresións alxébricas.

MACB4.1.2. Explica e representa
graficamente o modelo de relación entre
dúas magnitudes para os casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa,
exponencial e logarítmica, empregando
medios tecnolóxicos, de ser preciso.
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula
parámetros característicos de funcións
elementais.
MACB4.1.4. Expresa razoadamente
conclusións sobre un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou dos
valores dunha táboa.
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir da
expresión alxébrica, unha táboa de valores
ou da propia gráfica.
MACB4.2.2. Representa datos mediante
táboas e gráficos utilizando eixes e unidades
axeitadas.
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de
valores, e as súas gráficas correspondentes.

magnitudes, asociandoa cunha
representación gráfica concreta e unha
expresión alxébraica.
A partir do concepto de funición explica
e representa a relación entre dúas
magnitudes, poidendo ser estas
relación: exponenciais, logarítmicas e
trigonométricas.
Coñece os parámetros característicos
das funcións elementais,
identificándoos, estmándoos e
calculándoos.
Observando o comportamento dunha
gráfica, obten conclusións razoadas
sobre o fenómeno que representa.
Estuda o cremento e decrecemento
dunha función medianta a taxa de
variación a partir da expresión
alxébraica ou da propia gráfica.
Emprega eixes e unidades para
representar os datos mediante táboas e
gráficos.
Describe a relación entre distintas
funcións a partir das súas taboas de
valores e das súas gráficas.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Mostras e variables estatísticas

b

Táboas de frecuencias

c

Gráficos estatísticos

d

Medidas de centralización

e

Medidas de posición

f

Medidas de dispersión

g

Diagramas de dispersión

h

Correlación

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

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

l
m
12

n
ñ
o

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

B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.
B1.8. Desenvolver e cultivar as

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

MACB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo

Relaciona un problema do mundo real
co mundo matemático, establecendo
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actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

matemático, identificando o problema ou os unha relación entre eles e resolvendo a
problemas matemáticos que subxacen nel e
situación real mediante o
os coñecementos matemáticos necesarios. prantexamento e solución de problemas
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b
f
12 g
l

Mostras e variables estatísticas
Táboas de frecuencias
Gráficos estatísticos
Medidas de centralización
Medidas de posición
Medidas de dispersión

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas

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

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
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Diagramas de dispersión
Correlación

propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
12

b

Mostras e variables estatísticas

e

Táboas de frecuencias

f

Gráficos estatísticos

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de
gráficos estatísticos, así como os
táboas e gráficos estatísticos.
parámetros estatísticos máis usuais, en
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os
distribucións unidimensionais e

Analiza os datos que se mostran en
táboas e gráficos estatísticos.
Obtén e interpreta medidas de
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Medidas de centralización
Medidas de posición
Medidas de dispersión
Diagramas de dispersión
Correlación

bidimensionais, utilizando os medios
máis axeitados (lapis e papel,
calculadora ou computador), e
valorando cualitativamente a
representatividade das mostras
utilizadas.

parámetros estatísticos dunha distribución
centralización, de posición e de
de datos utilizando os medios máis axeitados dispersión dunha distribución de datos,
(lapis e papel, calculadora ou computador). empregando os medios a disposición do
alumno.
MACB5.4.5. Representa diagramas de
dispersión e interpreta a relación entre as
variables.

Realiza diagramas de dispersión,
estudando a relación entre as variables.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Métodos de conteo

b

Números combinatorios

c

Variacións

d

Permutacións

e

Combinacións

f
g
13

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

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

h
l
m
n
ñ
o

B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.
Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.

Analiza situacións, en contextos
matemáticos,
identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas,
valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio,
apoiase
en
eles
para resolver problemas
en contextos numéricos, xeométricos,
e
exercicios.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
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realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

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

13

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
b

Métodos de conteo

B2.1. Coñecer os tipos de números e

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números

Identifica e utiliza os números para
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f

Números combinatorios

g

Variacións

l

Permutacións
Combinacións

interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

reais (naturais, enteiros, racionais e
irracionais), indicando o criterio seguido, e
utilízaos para representar e interpretar
axeitadamente información cuantitativa.

representar a información de maneira
correcta.

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.
MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
obtidos.
restricións indicadas nunha situación da vida
real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
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interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

13

b

Métodos de conteo

f

Números combinatorios

g

Variacións
Permutacións

B5.1. Resolver situacións e problemas
da vida cotiá aplicando os conceptos do
cálculo de probabilidades e técnicas de
reconto axeitadas.

MACB5.1.1. Aplica en problemas
contextualizados os conceptos de variación,
permutación e combinación.

Coñece os conceptos de variación,
permutación e combación para aplicar
na resolución de problemas.

CMCCT

Combinacións

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
a

Experimentos aleatorios. Sucesos

b

Operacións con sucesos

c

Frecuencia e probabilidade

d

Probabilidade de sucesos

e

Regra de Laplace

f

Propiedades da probabilidade

g

Probabilidade condicionada

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

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

14 h
l
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B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.
B1.6. Desenvolver procesos de

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.
MACB1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.

Comprende a situación exposta no
enunciado de problemas e responde ás
preguntas que se le formulan,
empregando números e datos
relacionados entre si.

CMCCT

Realiza unha análise para a compresión
en interpretación do enunciado dos
problemas a resolver.

CSIEE

Analiza os resultados para extraer a
utilizados dos problemas realizados.

Analiza o proceso empregado para a
resolución de problemas para obter
estratexias aplicables en novos
exercicios futuros.
Analiza situacións, en contextos
matemáticos, identifica patróns e leis
MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades
matemáticas, valora a súa utilidade e
e leis matemáticas en situacións de cambio, apoiase en eles para resolver problemas
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.
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matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos) a partir da
identificación de situacións
problemáticas da realidade.

B1.8. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.
B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.
B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes,
elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

14

en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

e exercicios.

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

Recoñece situacións dea realidade,
relacionadas con problemas de interese,
as analiza e as resolve

Relaciona un problema do mundo real
MACB1.6.2. Establece conexións entre un
co mundo matemático, establecendo
problema do mundo real e o mundo
unha relación entre eles e resolvendo a
matemático, identificando o problema ou os
situación real mediante o
problemas matemáticos que subxacen nel e
prantexamento e solución de problemas
os coñecementos matemáticos necesarios.
matemáticos..
MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada para
cada caso.
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.

Realiza unha interpretación da solución
do problema en relación co contexto;
analiza as relaciones entre os datos, o
contexto do problema, o prantexamento
e a solución.
Coñece a diferenza entre problemas e
exercicios; os resolve en función das
súas características.
Asume as consecuencia e conveniencia
das decisións tomadas nos procesos
realizados.
Utiliza os medios tecnolóxicos do centro
para compartir documentación.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
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b

Experimentos aleatorios. Sucesos

f

Operacións con sucesos

g

Frecuencia e probabilidade

l

Probabilidade de sucesos
Regra de Laplace
Propiedades da probabilidade
Probabilidade condicionada

B2.1. Coñecer os tipos de números e
interpretar o significado dalgunhas das
súas propiedades máis características
(divisibilidade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).
B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información, e resolver
problemas relacionados coa vida diaria
e con outras materias do ámbito
educativo.

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

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

Recoñece as propiedades dos números
para aplicar na resolución de problemas.

MACB2.1.2. Aplica propiedades
características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

Resolve cálculos da forma máis axeitada,
en función do caso e das necesidades, e
expresa os resultados de forma
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando
coherente e precisa.
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou programas informáticos, e
Identifica potencias e radicais, e as
B2.3. Construír e interpretar expresións
utilizando a notación máis axeitada.
relacións entre eles, aplicando as súas
alxébricas, utilizando con destreza a
propiedades na resolución de
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
problemas.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre
as súas propiedades.
radicais e potencias, opera aplicando as
Utiliza axeitadamente a linguaxe
propiedades necesarias e resolve problemas
alxébraica para a resolución de
B2.4. Representar e analizar situacións
contextualizados.
exercicios e problemas.
e relacións matemáticas utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo
resolver problemas matemáticos e de
Utiliza as expresións alxebraicas
uso da linguaxe alxébrica.
contextos reais.
explicadas para a resolución de
problemas e exercicios.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e fraccións Aplica as limitacións da realidade para a
resolución de sistemas de ecuacións e
alxébricas sinxelas.
inecuación, interpretando os resultados
obtidos.
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da vida
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real, estúdao e resolve, mediante
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
b

Experimentos aleatorios. Sucesos

e

Operacións con sucesos

f

Frecuencia e probabilidade

g

Probabilidade de sucesos

h

Regra de Laplace
Propiedades da probabilidade
Probabilidade condicionada

14

B5.1. Resolver situacións e problemas
da vida cotiá aplicando os conceptos do
cálculo de probabilidades e técnicas de
reconto axeitadas.
B5.2. Calcular probabilidades simples
ou compostas aplicando a regra de
Laplace, os diagramas de árbore, as
táboas de continxencia ou outras
técnicas combinatorias.
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións
relacionadas co azar e a estatística,
analizando e interpretando
informacións que aparecen nos medios
de comunicación e fontes públicas
oficiais (IGE, INE, etc.).

MACB5.1.1. Aplica en problemas
contextualizados os conceptos de variación,
permutación e combinación.
MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando
a terminoloxía axeitada para describir
sucesos.
MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades na resolución de situacións e
problemas da vida cotiá.

Coñece os conceptos de variación,
permutación e combación para aplicar
na resolución de problemas.
Emprega adecuadamente a terminoloxía
estatística para a descripción de
sucesos.
Emprega os seus coñecementos de
probabilidade para a resolución de
problemas do día a día.
Realiza un estudo estatístico a partir de
situacións da vida cotía.

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico
a partir de situacións concretas próximas.

Emprega a regra de Laplace e os
coñecementos de combinatoria e
conteo para o cálculo de probabilidades.

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e
utiliza estratexias de reconto sinxelas e
técnicas combinatorias.

Da solución a problemas sinxelos nos
que se aplica a probabilidade
condicionada.

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos
asociados á probabilidade condicionada.
MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún
xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas
regras e calculando as probabilidades
adecuadas.

Coñece as regras da probabilidade e as
aplica no análise de xogos de azar
sinxelos, calculando as probabilidades
adecuadas.
Emprega a linguaxe adecuada para

158

CMCCT
CCL
CCEC

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, cuantificar e analizar
situacións relacionadas co azar.

describir, cuantificar e analizar
situacións vinculadas ao azar.
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TEMPORALIZACIÓN
1ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS. PORCENTAXES (8 sesións)
❖ UNIDADE 2: POTENCIAS E RADICAIS. LOGARITMOS (12 sesións)
❖ UNIDADE 3: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXEBRAICAS (12 sesións)
❖ UNIDADE 4: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS (8 sesións)
❖ UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS E INECUACIÓNS (8 sesións)

2ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 6: ÁREAS E VOLUMES. SEMELLANZA (8 sesións)
❖ UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA (12 sesións)
❖ UNIDADE 8: VECTORES E RECTAS (12 sesións)
❖ UNIDADE 9: FUNCIÓNS (10 sesións)

3ª AVALIACIÓN
❖ UNIDADE 10: FUNCIÓNS POLINÓMICAS E RACIONAIS (5 sesións)
❖ UNIDADE 11: FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS (5 sesións)
❖ UNIDADE 12: ESTATÍSTICA (15 sesións)
❖ TEMA 13: COMBINATORIA (10 sesións)
❖ TEMA 14: PROBABILIDADE (8 sesións)
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CONTIDOS MÍNIMOS
❖ Distingue os distintos tipos de números e opera con eles aplicando a xerarquía das operación
❖ Resolve operación básicas con expresións exponencial e radical
❖ Realiza operacións con polinomios chegando á factorización e utilizándoa na simplificación de fraccións alxebraicas
❖ Resolve ecuacións de 1º e 2º grao, inecuacións dunha variable e sistemas de ecuacións lineais aplicándoas na resolución de problemas
❖ Calcula áreas e volumes dos corpos xeométricos
❖ Resolve triángulos rectángulos aplicando as definicións das razóns trigonométricas e utiliza as súas propiedades fundamentais
❖ Identifica as distintas ecuacións da recta e realiza o paso dunha forma as outras
❖ Recoñece as principais propiedades dunha función
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3.4.2 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Competencias
clave
CCL

Estándares de aprendizaxe
MACB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor adecuados.
MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusiónsobtidas, utilizando as
linguaxesalxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.
MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coaferramenta
tecnolóxica axeitada e compárteos para a súa discusión ou difusión.
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidostraballados na aula.

CD

MACB1.11.1. Selecciona ferramentastecnolóxicasaxeitadas e utilízaas para a realización de cálculos
numéricos, alxébricosouestatísticos, cando a dificultadedestes impida ou non aconsellefacelos
manualmente.
MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramentatecnolóxicaaxeitada (de texto,
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de
información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo e establecendo pautas de mellora.
MACB1.12.4. Empregaferramentastecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.

CAA

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.
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MACB1.4.2. Formúlasenovos problemas a partir dunresolto, variando os datos, propondo novas
preguntas, resolvendooutros problemas parecidos, formulando casos particulares oumáisxerais de
interese, e establecendoconexións entre o problema e a realidade.
MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando
outrasopinións.
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución
de problemas.
MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo e establecendo pautas de mellora.
CSC

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de
interese.
MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando
outrasopinións.
MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza,
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
MACB1.12.4. Empregaferramentastecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.

CSIEE

MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacennel, e os coñecementos
matemáticos necesarios.
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
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MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de
matematizaciónou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia
polasúasinxeleza e utilidade.
MACB1.12.4. Empregaferramentastecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.
CCEC

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución
de problemas.
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CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

OBXECTIVOS

UNIDADE

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA.
1 b
f
e
g

B2.1. Recoñecemento de
números que non poden
expresarse en forma de
fracción. Números
irracionais.
B2.2. Diferenciación de
números racionais e
irracionais. Expresión
decimal e representación
na recta real.
B2.3. Xerarquía das
operacións.
B2.4. Interpretación e
utilización dos números
reais e as operacións en
diferentes contextos,
elixindo a notación e

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de
números e operacións, xunto coas
súas propiedades e aproximacións,
para resolver problemas relacionados
coa vida diaria e outras materias do
ámbito educativo, recollendo,
transformando e intercambiando
información.

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de
números (naturais, enteiros,
racionais e irracionais), indica o
criterio seguido para a súa
identificación, e utilízaos para
representar e interpretar
axeitadamente a información
cuantitativa.
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos
con eficacia, mediante cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ouferramentas
informáticas, e utiliza a notación
máisaxeitada para as operacións de
suma, resta, produto, división e
potenciación.
MAPB2.1.3. Realiza estimacións e

Distingue o
conxuntoouconxuntosaos que
pertencen distintos números
racionais.

CMCC
T

É quen de aplicar correctamente
a xerarquía das operacións e
calcular o valor de expresións
numéricas de números racionais,
utilizando a calculadora cando
sexa necesario.

CMCC
T

Traballa con números

CMCC
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xulga se os resultados obtidos son
razoables.

aproximados controlando o erro
cometido en contextos reais.

T

MAPB2.1.4. Utiliza a notación
científica para representar e operar
(produtos e divisións) con números
moi grandes ou moi pequenos.

É quen de expresar números moi
grandes ou moi pequenos en
notación científica e realizar
operacións con eles utilizando as
propiedades das potencias
(produtos e divisións).

CMCC
T

MAPB2.1.5. Compara, ordena,
clasifica e representa os tipos de
números reais, intervalos e
semirrectas, sobre a recta numérica.

Ordena e representa os números
racionais e irracionais na recta
real utilizando os intervalos e
semirrectas.

CMCC
T

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de
números e operacións, xunto coas
súas propiedades e aproximacións,
para resolver problemas relacionados
coa vida diaria e outras materias do
ámbito educativo, recollendo,
transformando e intercambiando
información.

MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes 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 problemas da
vida cotiá nos que interveñen
magnitudes directa e inversamente
proporcionais.

Resolve problemas relacionados
coas porcentaxes e o cálculo de
intereses utilizando a calculadora
cando sexa necesario.

CMCC
T

Emprega a proporcionalidade
(directa e inversa) para resolver
problemas da vida cotiá e analiza
a coherencia da solución.

CMCC
T

B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe
alxébrica, as súas operacións e as súas
propiedades.

MAPB2.2.1. Exprésase con
eficacia, facendo uso da linguaxe
alxébrica.

Ante unha situación da vida cotiá
ou nun contexto matemático é
capaz de representala mediante o
uso da linguaxe alxébrica.
Opera con polinomios nunha
variable (suma, resta,
multiplicación e división).

CMCC
T

precisión máisaxeitadas
en cada caso.
B2.5. Utilización da
calculadora e ferramentas
informáticas para realizar
operacións con calquera
tipo de expresión
numérica. Cálculos
aproximados.
B2.6. Intervalos.
Significado e diferentes
formas de expresión.

2 b
f
e
g

3 f

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.
B2.9. Polinomios: raíces
e factorización.
Utilización de
identidades notables.

MAPB2.2.2. Realiza operacións de
suma, resta, produto e división de
polinomios, e utiliza identidades

CMCC
T
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notables.

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun
polinomio e factorízao, mediante a
aplicación da regra de Ruffini.
4 f
g
h

B2.10. Resolución de
ecuacións e sistemas de
dúas ecuacións lineais
con dúas incógnitas.
B2.11. Resolución de
problemas cotiáns
mediante ecuacións e
sistemas.

B2.3. Representar e analizar
situacións e estruturas matemáticas,
utilizando ecuacións de distintos tipos
para resolver problemas.

MAPB2.3.1. Formula
alxebricamente unha situación da
vida real mediante ecuacións de
primeiro e segundo grao e sistemas
de dúas ecuacións lineais con dúas
incógnitas, resólveas e interpreta o
resultado obtido.

Coñece as igualdades notables e
utilízaas para operar con
polinomios de forma máis eficaz.
É quen de obter as raíces enteiras
dun polinomio (ata grao 4) e
factorizalo utilizando a regra de
Ruffini.
Ante unha situación da vida cotiá
é capaz de representala
alxebricamente mediante
mediante ecuacións de primeiro e
segundo grao e sistemas de
ecuacións lineais con dúas
incógnitas. Resolve ecuacións de
primeiro e segundo grao que
teñen como referente situacións
da vida cotiá e interpreta
criticamente os resultados
obtidos. Resolve sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas
incógnitas que teñen como
referente situacións da vida cotiá
e interpreta criticamente os
resultados obtidos.

CMCC
T

CMCC
T

BLOQUE 3. XEOMETRÍA
5 e
f
g
h

B3.1. Figuras
semellantes.
B3.2. Teoremas de Tales
e Pitágoras. Aplicación
da semellanza para a
obtención indirecta de
medidas.

B3.1. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir
de situaciónsreais, empregando os
instrumentos, as técnicas ou as
fórmulas máis adecuados, e aplicando
a unidade de medida máis acorde coa
situación descrita.

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos,
fórmulas e técnicas apropiados para
medir ángulos, lonxitudes, áreas e
volumes de corpos e de figuras
xeométricas, interpretando as
escalas de medidas.
MAPB3.1.2. Emprega as

É quen de utilizar os
instrumentos e as unidades
apropiadas para medir ángulos,
lonxitudes, áreas e volumes de
figuras e corposxeométricos.

CMCC
T

Aplica o Teorema de Tales para

CMCC
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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.
B3.5. Uso de aplicacións
informáticas de
xeometría dinámica que
facilite a comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas.

propiedades das figuras e dos
corpos (simetrías, descomposición
en figuras máis coñecidas, etc.) e
aplica o teorema de Tales, para
estimar ou calcular medidas
indirectas.
MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas
para calcular perímetros, áreas e
volumes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos e esferas, e
aplícaas para resolver problemas
xeométricos, asignando as unidades
correctas.
MAPB3.1.4. Calcula medidas
indirectas de lonxitude, área e
volume mediante a aplicación do
teorema de Pitágoras e a
semellanza de triángulos.
B3.2. Utilizar aplicacións informáticas
de xeometría dinámica, representando
corposxeométricos e comprobando,
mediante interacción con ela,
propiedades xeomé- tricas.

MAPB3.2.1. Representa e estuda os
corpos xeométricos máis relevantes
(triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos
e esferas) cunha aplicación
informática de xeometría dinámica,
e comproba as súas propiedades
xeométricas.

estimar ou calcular medidas
indirectas.

T

Coñece as fórmulas e calcula
perímetros, áreas e volumes de
triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros,
conos e esferas en contextos
reais.

CMCC
T

Aplica o Teorema de Pitágoras e
a semellanza de triángulos para
resolver problemas xeométricos
nos que precise calcular
lonxitudes, áreas e volumes de
figuras e corposxeométricos.
Utiliza programas de xeometría
dinámica para crear e observar
propiedades dos
obxectosxeométricos.

CMCC
T

É capaz de asociar expresións
analíticas coas súas gráficas
correspondentes.

CMCC
T

CMCC
T

BLOQUE 4. FUNCIÓNS.
6 b
e
f

B4.1. Interpretación dun
fenómeno descrito
mediante un enunciado,

B4.1. Identificar relacións
cuantitativas nunha situación,
determinar o tipo de función que pode

MAPB4.1.1. Identifica e explica
relacións entre magnitudes que se
poden describir mediante unha
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g
h

unha táboa, unha gráfica
ou unha expresión
analítica.
B4.2. Estudo de modelos
funcionais: lineal,
cuadrático,
proporcionalidade
inversa e exponencial.
Descrición das súas
características, usando a
linguaxe matemática
apropiada. Aplicación en
contextos reais.
B4.3. Taxa de variación
media como medida da
variación dunha función
nun intervalo.
B4.4. Utilización de
calculadoras gráficas e
software específico para
a construción e a
interpretación de gráfica.

representalas, e aproximar e
interpretar a taxa de variación media a
partir dunha gráfica, de datos
numéricos ou mediante o estudo dos
coeficientes da expresión alxébrica.

relación funcional, asociando as
grá- ficas coas súas
correspondentes expresións
alxébricas.
MAPB4.1.2. Explica e representa
graficamente o modelo de relación
entre dúas magnitudes para os
casos de relación lineal, cuadrática,
proporcional inversa e exponencial.

Constrúeunha gráfica
aproximada, de xeitorazoado, a
partir dun enunciado para os
casos de relación lineal,
cuadrática, proporcionalidade
inversa e exponencial.

CMCC
T

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou
calcula elementos característicos
destas funcións (cortes cos eixes,
intervalos de crecemento e
decrecemento, máximos e mínimos,
continuidade, simetrías e
periodicidade).

Describe e calcula as
características xeraisdunha
función (dominio, continuidade,
crecemento, extremos,
periodicidade...) facendo uso dos
intervalos e semirrectas.

CMCC
T

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente
conclusións sobre un fenómeno, a
partir da análise da gráfica que o
describe ou dunha táboa de valores.

Interpreta gráficas e táboas en
contextos reais,
extraendoconclusións a partir
delas.

CMCC
T

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento
ou o decrecemento dunha función
mediante a taxa de variación media,
calculada a partir da expresión
alxébrica, unha táboa de valores ou
da propia gráfica.

Analiza o crecemento e
decrecementodunha función e é
quen de calcular a TVM nun
intervalo dado.

CMCC
T

169

B4.2. Analizar información
proporcionada a partir de táboas e
gráficas que representen relacións
funcionais asociadas a situacións
reais, obtendo información sobre o
seu comportamento, a súa evolución e
os posibles resultados finais

MAPB4.1.6. Interpreta situacións
reais que responden a funcións
sinxelas: lineais, cuadráticas, de
proporcionalidade inversa e
exponenciais.

Resolve problemas, relativos a
situacións próximas, que
respondan a
relaciónsfuncionaissinxelas
(lineais, cuadráticas, de
proporcionalidade inversa e
exponenciais).

CMCC
T

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente
datos de táboas e gráficos sobre
diversas situacións reais.

Interpreta gráficas e táboas en
contextos reais,
extraendoconclusións a partir
delas.

CMCC
T

MAPB4.2.2. Representa datos
mediante táboas e gráficos,
utilizando eixes e unidades
axeitadas.

Representa as funciónselementais
(lineais e cuadráticas) utilizando
eixes e unidades axeitadas.

CMCC
T

MAPB4.2.3. Describe as
características máis importantes
que se extraen dunha gráfica e
sinala os valores puntuais ou
intervalos da variable que as
determinan, utilizando tanto lapis e
papel como medios informáticos.

Describe as características
xeraisdunha función (dominio,
continuidade, crecemento,
extremos, periodicidade...)
facendo uso dos intervalos e
semirrectas.

CMCC
T

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de
valores e as súas gráficas
correspondentes en casos sinxelos,
e xustifica a decisión.

É capaz de asociar razoadamente
diferentes táboas de valores coas
súas gráficas.

CMCC
T
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MAPB4.2.5. Utiliza con destreza
elementos tecnolóxicos específicos
para debuxar gráficas.

Emprega medios tecnolóxicos
para representar estas funcións
cando sexan necesarios.

CMCC
T

Utiliza o vocabulario específico
da estatística e a probabilidade.

CMCC
T
CCL

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE.
7 a
c
d
e
f
g
h
m

B5.1. Análise crítica de
táboas 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.
B5.3. Comparación de
distribucións mediante o
uso conxunto de medidas
de posición e dispersión.
B5.4. Construción e
interpretación de
diagramas de dispersión.
Introdución á
correlación.
B5.5. Azar e
probabilidade.
Frecuencia dun suceso
aleatorio.

B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións
relacionadas co azar e a estatística,
analizando e interpretando
informacións que aparecen nos
medios de comunicación e fontes
públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

B5.2. Elaborar e interpretar táboas e
gráficos estatísticos, así como os
parámetros estatísticosmáisusuais, en
distribuciónsunidimensionais,
utilizando os medios máisaxeitados
(lapis e papel, calculadora, folla de
cálculo), valorando cualitativamente a
representatividade das mostras
utilizadas.

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir situacións
relacionadas co azar e a estatística.
MAPB5.1.2. Formula e
comprobaconxecturas sobre os
resultados de experimentos
aleatorios e simulacións.
MAPB5.1.3. Emprega o
vocabulario axeitado para
interpretar e comentar táboas de
datos, gráficos estatísticos e
parámetros estatísticos.
MAPB5.1.4. Interpreta un
estudoestatístico a partir de
situacións concretas próximas.
MAPB5.2.1. Discrimina se os datos
recollidosnunestudoestatístico
corresponden a unha variable
discreta ou continua.
MAPB5.2.2. Elabora táboas de
frecuencias a partir dos datos
dunestudoestatístico, con variables
discretas e continuasdescribir os
datos.

Interpreta os resultados dos
experimentos aleatorios.

Utiliza o vocabulario axeitado
para describir situacións
relacionadas coa estatística.

CMCC
T

CMCC
T

Interpreta un estudo estatístico
relacionado coa súa realidade
máis próxima.
Diferencia entre variable discreta
e continua.

CMCC
T

Constrúetáboas de frecuencias
para variables discretas e
continuas a partir dunconxunto
de datos.

CMCC
T

CMCC
T
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B5.8. Aplicacións
informáticas que faciliten
o tratamento de datos
estatísticos.

8 b
f

B5.5. Azar e
probabilidade.
Frecuencia dun suceso
aleatorio.
B5.6. Cálculo de
probabilidades mediante
a regra de Laplace.
B5.7.Probabilidade
simple e composta.
Sucesos dependentes e
independentes. Diagrama
en árbore.

B5.3. Calcular probabilidades 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.

MAPB5.2.3. Calcula os parámetros
estatísticos (media aritmética,
percorrido, desviación típica,
cuartís, etc.), en variables discretas
e continuas, coa axuda da
calculadora oudunha folla de
cálculo.
MAPB5.2.4. Representa
graficamente datos
estatísticosrecollidos en táboas de
frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.
MAPB5.3.1. Calcula a
probabilidade de sucesos coa regra
de Laplace e utiliza, especialmente,
diagramas de árboreoutáboas de
continxencia para o reconto de
casos.
MAPB5.3.2. Calcula a
probabilidade de sucesos
compostossinxelos nos que
interveñan dúas experiencias
aleatorias simultáneas ou
consecutivas.

Calcula os distintos parámetros
estatísticos coa axuda da
calculadora oudunha folla de
cálculo.

Representa gráficamente datos
estatísticos mediante diagramas
de barras e histogramas.

Calcula a probabilidade de un
suceso coa regra de Laplace,
diagramas de árbore ou táboas de
continxencia.

CMCC
T

Sexan capaces de obter a
probabilidade de sucesos
compostos sinxelos.

CMCC
T
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TEMPORALIZACIÓN

1ª AVALIACIÓN
❖ TEMA 1: NÚMEROS. (16 sesións)
❖ TEMA 2: PROPORCIONALIDADE. (16 sesións)
❖ TEMA 3: POLINOMIOS. (24 sesións)

2ª AVALIACIÓN
❖ TEMA 4: ECUACIÓNS E SISTEMAS. (20 sesións)
❖ TEMA 5: XEOMETRÍA. (24 sesións)

3ª AVALIACIÓN
❖ TEMA 6: FUNCIÓNS. (16 sesións)
❖ TEMA 7: ESTATÍSTICA.(16 sesións)
❖ TEMA 8: PROBABILIDADE.(8 sesións)
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CONTIDOS MÍNIMOS
❖ Distingue os distintos tipos de números e opera con eles aplicando a prioridade de operacións.
❖ Manexa as porcentaxes na economía.
❖ Resolve ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.
❖ Recoñece figuras semellantes.
❖ Aplica o teorema de Pitágoras.
❖ Calcula lonxitudes, áreas e volumes de distintas figuras xeométricas.
❖ Interpreta unha situación real mediante unha gráfica.
❖ Fai unha análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación.
❖ Calcula probabilidades mediante a regra de Laplace.
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4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes, buscando sempre unha adecuada motivación para animar ao alumnado e
rentabilizar todo o posible os recursos dos que se dispoña. Utilizarase unha linguaxe fácil e directa e ao comezo do curso o profesorado debe dar
certas pautas sobre a organización da materia e a presentación do caderno e/ou traballos.
As aulas serán participativas, fomentando o coñecemento por medio do descubrimento e do traballo e a investigación dos alumnos e alumnas. As
explicacións irán acompañadas de numerosos exemplos prácticos antes de formalizar os conceptos matemáticos. Usaremos, sempre que sexa
posible, exemplos da vida real, e fundamentalmente da súa contorna máis inmediata.
O proceso de aprendizaxe terá unha dobre dirección. Todos e todas temos que aprender do resto, ninguén aprende solo, e así o teremos que
transmitir ao alumnado, desmitificando a figura do profesor ou profesora que todo o sabe.
Avanzaranse nos temas conforme o alumnado os vaia asimilando, polo que se establece unha temporalización que podería verse modificada ao
longo do curso e que en calquera caso porase en coñecemento do alumnado, a través da coordinación das distintas persoas do Departamento.
Insistirase, sempre que o programa o permita, nos mecanismos de cálculo e nos coñecementos tratados noutros cursos, para que estes non sexan
esquecidos.
Nos primeiros cursos da ESO son aconsellables as actuacións que potencien a aprendizaxe indutiva a través de observacións e manipulacións,
reforzando a adquisición de destrezas básicas, esquemas e estratexias persoais e colectivas, e consolidando a aprendizaxe das estruturas novas,
para terminar coa resolución de problemas. En terceiro procederase con máis rigor, sen descoidar os aspectos intuitivos, de maneira que os
alumnos/as dispoñan das ferramentas precisas para afondar sen dificultade estudios superiores.
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5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Usarase libro de texto en tódolos cursos. Establécense como libros de textos os seguintes:
1º ESO
“Matemáticas 1º ESO”, serie resolve, Proxecto Saber Facer, editorial Santillana, ISBN 978-84-680-1441-8, año 2015
2º ESO
“Matemáticas 2º ESO”, serie resolve, Proxecto Saber Facer, editorial Santillana, ISBN 978-84-680-2894-1, año 2016
3º ESO
“Matemáticas 3º ESO”, serie resolve, Proxecto Saber Facer, editorial Santillana, ISBN 978-84-680-1285-8, año 2015
4º ESO Ensinanzas académicas
“Matemáticas 4º ESO”, serie resolve, Proxecto Saber Facer, editorial Santillana, ISBN 978-84-680-4040-0, año 2016
4º ESO Ensinanzas aplicadas
“Matemáticas 4º ESO”, serie soluciona, Proxecto Saber Facer, editorial Santillana, ISBN 978-84-680-4006-0, año 2016

Así mesmo, cada profesor utilizará, no momento que estime oportuno, os diferentes recursos e materiais (libros, vídeos, corpos xeométricos, ...) a
súa disposición no Departamento así como os especificados para o Clube de Lectura e o plan de integración das TICs
Non se permite o uso da calculadora, salvo autorización expresa do profesor nalgún momento puntual ao longo do curso, en 1º ESO e 2º ESO; en
3º ESO unicamente se permitirá o seu uso nos temas de Xeometría e Estatística. A finalidade de dita medida é potenciar o cálculo mental entre o
alumnado e evitar o uso vicioso da calculadora para operacións elementais básicas que poidan ser resoltas de cabeza ou cun rápido cálculo con
lapis e papel.
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
A avaliación será continua e formativa, no sentido de que debe estar presente ao longo de todo o proceso educativo integrándoa, a ser posible, no
propio aprendizaxe do alumnado.
O profesorado que o estime conveniente fará ao seu alumnado unha proba de coñecementos previos, que permitirá coñecer cal é a situación real
de cada alumno/a con respecto aos contidos que se van tratar a continuación.
Para determinar o grao de consecución dos obxectivos pódense utilizar probas escritas de carácter individual. A materia que se incluirá en cada
unha delas dependerá do criterio do profesor, tendo en conta a materia impartida e, sobre todo, os avances do alumnado na asimilación e
comprensión desta. No caso de que os/as profesores/as compartan nivel e materia, tratarase de unificar os criterios todo o posible, se ben a
desigual marcha dos grupos obríganos a ser flexibles nesta norma.
A avaliación non se limitará aos exames, posto que teremos en conta as actividades habituais do curso (grao de atención, madureza de contidos,
prácticas no encerado, participación, traballo na clase, inquietude, traballos para casa, traballo no caderno, etc.).

6.1 AVALIACIÓN INICIAL EN 1º ESO
A avaliación inicial no primeiro curso da ESO realizarase mediante a recopilación da información que aporten os Colexios de Primaria e a
realización de dúas probas. Estas probas consistirán en dúas partes: unha de cálculo e outra de razoamento.
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6.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
1º e 2º ESO: O 80% da nota de cada avaliación obterase dos resultados conseguidos en probas escritas de carácter individual, mediante a media
das mesmas. O 20% restante corresponde á actitude do alumno/a cara a materia, o seu traballo diario, presentación do caderno e elaboración de
fichas e traballos.
Farase unha proba escrita por cada unidade.
Unha vez rematada a terceira avaliación, a nota final do curso calcularase coa media das tres avaliacións.
-

Se a nota final é igual ou superior a 5 e todas as avaliacións teñen unha nota superior ou igual a 3, a materia está superada.

-

Se algunha das avaliacións ten unha nota inferior a 3, o/a alumno/a terá que facer unha proba escrita para recuperar os contidos desa/s
avaliación/s, salvo que o/a profesor/a considere que o/a alumno/a si superou os contidos globais do curso.

-

Se o/a alumno/a realiza a proba escrita de recuperación e a nota obtida é igual ou superior a 5, a materia está superada.

Durante o período que abrangue dende o remate da terceira avaliación ata o remate das clases, faranse actividades de recuperación, reforzo e
ampliación dos contidos do curso que permitan reforzar ao alumnado que non ten superada a materia e tamén ao alumnado que xa a superou coa
idea de dar unha visión global do curso. Nestes días terase en conta a actitude do alumno/a cara a materia, o seu traballo diario, presentación do
caderno e elaboración de fichas e traballos que lle pode servir para mellorar a súa nota pois supón o 20% sobre 10, tal como está establecido para
todo o curso.

3º e 4º ESO: O 90% da nota de cada avaliación obterase dos resultados conseguidos en probas escritas de carácter individual, mediante a media
ponderada das mesmas. O 10% restante corresponde á actitude do alumno/a cara a materia, o seu traballo diario, presentación do caderno e
elaboración de fichas e traballos.
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En cada avaliación faranse dous exames:
-

1º exame, cos contidos vistos ata esa data e que contará o 40%

-

2º exame, cos todos os contidos da avaliación e que contará o 60%

Unha vez rematada a terceira avaliación, a nota final do curso calcularase coa media das tres avaliacións.
-

Se a nota final é igual ou superior a 5 e todas as avaliacións teñen unha nota superior ou igual a 3, a materia está superada.

-

Se algunha das avaliacións ten unha nota inferior a 3, o/a alumno/a terá que facer unha proba escrita para recuperar os contidos desa/s
avaliación/s, salvo que o/a profesor/a considere que o/a alumno/a si superou os contidos globais do curso.

-

Se o/a alumno/a realiza a proba escrita de recuperación e a nota obtida é igual ou superior a 5, a materia está superada.

Durante o período que abrangue dende o remate da terceira avaliación ata o remate das clases, faranse actividades de recuperación, reforzo e
ampliación dos contidos do curso que permitan reforzar ao alumnado que non ten superada a materia e tamén ao alumnado que xa a superou coa
idea de dar unha visión global do curso. Nestes días terase en conta a actitude do alumno/a cara a materia, o seu traballo diario, presentación do
caderno e elaboración de fichas e traballos que lle pode servir para mellorar a súa nota pois supón o 10% sobre 10, tal como está establecido para
todo o curso.

Ao longo do curso os criterios de avaliación, tanto xerais, como os particulares de cada curso, poderán ser adaptados polo Departamento
tendo en conta as peculiaridades de cada grupo e a marcha deste. Corresponde polo tanto ao profesorado aplicalos ao alumnado de forma
individual, sempre tendo en conta as súas particularidades.
Co obxectivo de que se trate dunha avaliación formativa é necesario que se faga día a día e así sirva para decidir sobre novas propostas,
ritmos de traballo, interaccións, ...
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7. PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS
ANTERIORES
Cada profesor/a é o responsable dos/as alumnos/as coa materia pendente que teña nas súas clases e será o encargado/a de informar dos
procedementos de recuperación da materia pendente e de facer un seguimento individual de cada alumno/a ao longo das tres avaliacións.
Establécese que o primeiro procedemento para recuperar a materia pendente será aprobar as dúas primeiras avaliacións do curso actual.
Pode darse o caso de que un alumno/a non supere as avaliacións do curso actual pero si demostra que supera os contidos da materia pendente, co
cal ten avaliación positiva nas 3 avaliacións da materia pendente e polo tanto tamén queda superada. Se non se dan estes supostos, o/a alumno/a
terá que realizar unha proba escrita unha vez rematada a terceira avaliación e que se considera superada se a nota é igual ou superior a 5. En
calquera caso, se o/a alumno/a non supera a materia pendente con ningún dos procedementos vistos pero o seu profesor/a considera que co seu
esforzo e estudo alcanzou os coñecementos e destrezas suficientes para superar a materia pendente pois tamén quedará superada.
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O obxectivo fundamental da ESO é atender as necesidades educativas de todo o alumnado, teñan estes distinta formación, distinta
capacidade para aprender, distintos intereses e motivacións, distintas necesidades, etc. Desde o mesmo momento no que comeza o proceso
educativo aparecen diferenzas entre os/as alumnos/as. Por iso a atención á diversidade é un aspecto fundamental da práctica na aula.
Especialmente, teranse en conta aqueles contidos nos que os/as alumnos/as conseguen rendementos moi diferentes. Os contidos serán
explicados de forma que permitan extensións e graduación.
O tratamento da diversidade levarase a cabo a distintos niveis de profundidade e en colaboración co Departamento de Orientación:
Reforzo educativo (R.E.). Consistirá, principalmente, nas seguintes actuacións por parte do/a profesor/a:
- Se se detectan deficiencias importantes nos coñecementos que serían de esperar, para o nivel en que se encontra un/unha alumno/a con
relación a os/as seus compañeiros/as, farase un seguimento especial informándoo primeiro e propoñendo actividades de reforzo:
exercicios, consulta de libros anteriores, … ofrecendo a colaboración que precise para superar estas carencias.
- Certas actividades realizaranse en grupo: prantexamento de cuestións introdutorias aos temas, preguntas puntuais sobre a materia en
estudio, resolución de exercicios no encerado, etc. O que facilita o desenvolvemento de valores e actitudes como a flexibilidade para
modificar o punto de vista propio, e a convivencia e respecto polos demais. Procurarase, por outra banda, que isto non supoña unha
relaxación por parte de algúns alumnos/as, e que as actividades non as fagan sempre os mesmos.
- Mentres os/as alumnos/as fan exercicios o/a profesor/a prestará axuda ao alumnado que teña máis dificultades, sen esquecer que os máis
avantaxados resolvan actividades de ampliación.
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Adaptacións Curriculares (ACs): Alumnado con necesidades educativas especiais
- Unha vez feita a avaliación psicopedagóxica procederase a efectuar as Adaptacións Curriculares específicas para o alumnado que así o
precise. Esta decisión será tomada baseándose nos informes de cursos e centros previos e coa colaboración do Departamento de
Orientación
- A avaliación destes alumnos/as na área de Matemáticas realizarase conforme á normativa segundo o contido da Adaptación Curricular
PMAR:
En 2º e 3º curso da ESO hai grupos que seguen o programa PMAR.

No caso particular do alumnado con TDAH seguirase o protocolo da Xunta de Galicia aprobado o ano 2014, capítulo 8.1.2 que trata da
prevención e intervención dentro da aula.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
O Departamento ten previsto participar en tódalas actividades de carácter xeral que se organicen no centro, tendo en conta a situación actual
de restriccións:
Colaborar na Semana Cultural, tal e como xa se fixo nos cursos anteriores con algún taller de contido matemático-lúdico.
Celebrarase o “Día de Pi”, como xa se fixo nos cursos anteriores
Participarase no Clube de Lectura, cun grupo que traballará cun texto a determinar, como xa se fixo nos cursos anteriores
Colaborarase coa Bibliteca nos diversos proxectos promovidos baixo a sua coordinación
Realizaranse varias presentacións en Power Point sobre diversos temas matemáticos
Colaboración cos demais departamentos didácticos na realización de proxectos e actividades
Preparación e participación na Olimpiada Matemática
Se ao longo do curso xorde a oportunidade de asistir a algunha conferencia, exposición ou actividade relacionada coas Matemáticas e de
interese para o alumnado participaríase.
Este curso estaremos limitados pola situación sanitaria que vivimos e quedarían suspendidas todas as actividades que poñan en risco a
saúde tanto do alumnado como a do profesorado, á espera de ver como evoluciona a pandemia da COVID-19
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10.- ACCIONS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs
OBXECTIVOS XERAIS:
-

Valorar a utilidade das novas tecnoloxías nos significativos avances das Matemáticas.

-

Elaborar presentacións multimedia que sirvan de apoio á exposición oral e escrita dos contidos.

-

Proporcionar guías, e orientacións que faciliten o estudo e a aprendizaxe dos/as alumnos/as.

-

Empregar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas.

-

Introducir e manter contidos propios de cada curso na páxina Web do centro, concretamente, no blog de Matemáticas.

-

Empregar as TICs para realizar pescudas de información e documentación para traballos de clase.

-

Empregar todas as ferramentas tecnolóxicas posibles que faciliten a comunicación entre o alumnado e o profesorado
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11.- ANEXO

COVID-19

11.1 Contextualización
Neste curso 2021-22 continuamos coa situación sanitaria derivada da COVID-19 que nos obriga a tomar medidas excepcionais e que nos
permitan continuar co proceso de ensino-aprendizaxe
Cada docente do Departamento deixará establecidos unhas canles concretas de comunicación co seu alumnado que permitan continuar
coa actividade lectiva de forma semipresencial ou non presencial, no caso de que a presencial non sexa posible. Estes canles serían: Correo
electrónico: ----@iesxunqueira1.com, Aula virtual do centro, reunións virtuais (Webex, . . .), whatsapp, comunicación cos pais a través do Sixa,
… Estas comunicacións deberían axustarse o máximo posible ao horario lectivo.
Na organización do Instituto estaba implantada a aula-materia e tiñamos catro aulas completas para o Departamento de Matemáticas, pero
houbo que renunciar a elas por motivos da COVID-19. Agora o alumnado permanecerá na súa clase e será o profesorado o que se desplace á aula
correspondente.

11.2 Contribución das Matemáticas ao logro das competencias básicas
Mantense o establecido na programación

11.3 Programación por curso e materia
Mantense o establecido na programación
En caso de ter confinamento ou calquer outra circunstancia que non permita manter esa programación reflectirase esa situación na
memoria final para tomar as medidas adecuadas no vindeiro curso.

11.4 Metodoloxía didáctica
Mantense a establecida na programación, que o/a profesor/a adaptará no caso de alumnado non presencial, tendo en conta todas as
canles de comunicación mencionadas anteriormente.
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11.5 Materiais e recursos didácticos
Mantéñense os establecidos na programación e ademáis empregaranse aqueles que as canles de comunicación establecidas co
alumnado non presencial nos axuden a explicar a materia, como poden ser as páxinas webs, os vídeos, . . . . .

11.6 Avaliación
Debido á situación que atravesamos e vendo que nun momento determinado un ou varios grupos do centro poden ser confinados, o
profesorado do Departamento poderá facer probas específicas, avisando ao seu alumnado coa antelación suficiente, ao marxe das
previstas na programación, que servirán para que o alumnado non se abandone ata os exames e tamén para que o profesorado teña
información obxectiva que poida utilizar nas avaliacións, no caso de ser necesaria.
Avaliación do alumnado: instrumentos e criterios para a avaliación
Mantéñense os establecidos na programación, pero tendo en conta as circunstancias, a avaliación e os criterios de avaliación serán
consensuados polos membros do Departamento chegado o caso, xa que as situacións que se poden dar son múltiples e moi variadas, tanto
para a avaliación ordinaria como para a extraordinaria

11.7 Recuperación das materias pendentes
Mantense o establecido na programación

11.8 Medidas de atención á diversidade
Mantéñense as establecidas na programación

11.9 Actividades complementarias e extraescolares
O Departamento mantén a participación nas actividades establecidas na programación, sempre e cando a situación sanitaria o
permita. En calquera caso, quedan suspendidas todas as actividades que poñan en risco a saúde tanto do alumnado como a do profesorado,
a espera de ver como evoluciona a pandemia da COVID-19

11.10 Integración das TICs
Mantense o establecido na programació
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