
7. Na propia lingua, comparar distintos aspectos socioculturais
característicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios,
identificando tra zos básicos e evitando os estereotipos, e incidindo nos tra-
zos característicos da cultura galega. 

Trátase de avaliar a competencia intercultural, o interese por coñe-
cer a outra cultura e a consciencia do enriquecemento persoal que supón
a relación con per soas pertencentes a outras culturas. Valorarase espe -
cialmente o coñecemento dalgúns trazos sociocultu rais, históricos e xeo-
gráficos dos países nos que se fala a lingua estranxeira. Dada a dificultade
lingüística de expresarse na lingua estranxeira, proporanse activida des de
avaliación na lingua propia posto que non é a competencia lingüística a
que este criterio pretende avaliar. 

MATEMÁTICAS. 

INTRODUCIÓN. 

Desde certo punto de vista as matemáticas son a dis ciplina máis
simple xurdida da creatividade do ser humano. Isto é así porque, por
exemplo, para as mate máticas unha bóla de aceiro é só unha esfera, men-
tres que para a química é un conxunto de átomos enlaza dos para formar
moléculas, cunha estrutura non defi nitivamente determinada; a física está
interesada nas forzas atómicas; para a enxeñaría pode ser unha com -
poñente dun mecanismo que ten que cumprir determi nadas especifica-
cións para que aquel funcione; e qui zais o interese artístico estea no refle-
xo deformado da realidade sobre a súa superficie... Pero a pesar desta idea
de simplicidade que estamos salientando aquí, sempre houbo unha gran
dificultade para a súa com prensión, motivada, quizais, polo vocabulario
técnico propio, a simboloxía empregada e o seu niveldeabs tracción. 

A presentación lóxica das matemáticas esquece un dos seus propó-
sitos: coñecer, analizar, explicar a rea lidade e predicir o seu comportamen-
to. Esta vertente integradora de saberes das matemáticas é ignorada por
parte do colectivo de matemáticos profesionais para os que a matemática
é unha arte e, como tal, o seu único propósito é crear beleza. Para eles tan
importante é, por exemplo, un resultado da teoría de números como o cál-
culo infinitesimal. Pero son os problemas da rea lidade os que crearon as
matemáticas máis fértiles, e deben ser tamén estes os que constitúan o
punto de partida e a meta das matemáticas que se fagan na ESO, sen
esquecer a compoñente estética que pode xurdir durante ese traballo de
elaboración. Pero as matemáticas, na súa vertente integradora e orientada
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á aplicación dos saberes adquiridos, non esquecen nin a lóxica nin o razo-
amento, pois sempre están presentes nas aplicacións. De aí que esta
versión das matemáti cas continúa tendo un gran valor formativo. 

Tratándose dunha ensinanza obrigatoria, o enfoque comprensivo
das matemáticas é o que debe prevalecer fronte a outros, o que condiciona
a selección de conti dos, a profundidade coa que deben estudarse e mesmo
a metodoloxía para introducilos. A habilidade para utilizar os números e as
súas operacións, a simboloxía matemática e as súas diferentes linguaxes de
expre sión, así como as formas de argumentar e razoar aso ciados a elas,
deben relacionarse nesta etapa case exclusivamente cos aspectos cuantita-
tivos e espaciais da realidade e para a resolución de problemas relacio -
nados coa vida diaria e o mundo laboral. Pero tampou co poden esquecer-
se os aspectos relacionados con outras disciplinas ás que deben servir de
soporte. 

A presentación de contidos comúns para todo o alumnado que
recolle a ESO non está en contradición co obxectivo de conseguir unha boa
educación mate mática para todas e todos, atendendo ás súas caracte -
rísticas persoais de cada un. 

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

Outro dos factores que inflúen no ensino e aprendi zaxe das mate-
máticas é o referido á tecnoloxía. As cal culadoras e os ordenadores non só
realizan as tarefas rutineiras como o cálculo, a organización de datos, a
elaboración de gráficas, etc. dunha forma eficiente. Tamén facilitan a
análise de datos, proporcionan ima xes de conceptos matemáticos ou
apoian a tarefa de investigación e descubrimento en xeometría, estatísti ca,
álxebra, etc. Desta forma o uso da tecnoloxía favo rece a dedicación de máis
tempo a tarefas típicas da resolución de problemas como a reflexión, o
razo amento, a toma de decisións, a comunicación do pro ceso seguido e dos
resultados obtidos, etc. Por todo iso, a tecnoloxía inflúe tanto nas matemá-
ticas que se deben ensinar como no xeito en que hai que ensinalas. 

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

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

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

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

Contribución da materia á adquisición das compe tencias básicas. 

O currículo da área de matemáticas, xunto co das demais áreas
curriculares da ESO, debe ser o instru mento que concrete, a través da
consecución dos seus propios obxectivos, da selección de contidos e da
metodoloxía empregada, como se contribuirá á adqui sición, por parte do
alumnado, dos coñecementos, des trezas e actitudes implícitos naquelas
competencias. 

As matemáticas na ESO non son só un fin en si mes mo, senón un
medio para que o alumnado logre a con secución de competencias ligadas
á comunicación lin güística, ao tratamento da información, ao coñecemen -
to e interacción co mundo físico, ao ámbito social, cidadán, cultural e artís-
tico e á autonomía necesaria para actuar con criterio propio e tomar
iniciativas, res ponsablemente, nos diversos aspectos que afecten a súa
vida, incluído o campo da aprendizaxe. 

Ninguén dubida de que a linguaxe natural, oral e escrita, é un ins-
trumento de aprendizaxe e de comuni cación de saberes sen o que dificil-
mente se progresa. É necesario que todos o alumnado aprenda a verbali zar
os conceptos, a facer explícita unha idea, a redac tar un escrito ou a expo-
ñer un argumento. Adquirir esta competencia supón aprender lingua
cando se usa en situacións e contextos de comunicación diversos. Un de
tales contextos é o que proporciona a área de matemáticas. Pero, ademais,
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a comunicación lingüísti ca na área de matemáticas ten características pro-
pias como son a súa precisión, a súa concisión e a súa fal ta de ambigüida-
de, e o dispoñer de símbolos propios e de diferentes rexistros de linguaxe
(numérica, alxébri ca, gráfica...) que están destinados a conseguir expre sar
claramente acontecementos presentes na vida cotiá. 

Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os
medios audiovisuais e as TIC, polo que é necesario que o alumnado adquira
as habilida des para buscar, obter, procesar e comunicar a infor mación para
transformala en coñecemento, mantendo en todo momento unha posición
crítica. O profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única fonte de
infor mación, senón que ten que ensinalo a buscar informa ción relevante
nos procesos de ensinanza e de apren dizaxe 

Capacitar as alumnas e os alumnos para que se desenvolvan de
forma autónoma nun mundo caracteri zado polos avances cientifico-técni-
cos, require que adquiran as bases do pensamento científico necesarias
para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos cos que
convivimos. Esa interpretación precisa da axuda do coñecemento matemá-
tico tanto na linguaxe e conceptos que utiliza como nas formas de argu-
mentación e razoamento empregadas para a reso lución dos problemas,
facendo útiles e prácticos os coñecementos adquiridos. 

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

A comprensión da realidade social do mundo no que vivimos e o
exercicio da cidadanía de maneira demo crática son necesarios para a
integración dos estudan tes da ESO na sociedade. Determinados aspectos
des tas realidades poden entenderse mellor na medida en que poidan ser
analizados empregando as ferramentas que proporcionan as matemáticas.
Para comprender a pluralidade da sociedade española e europea pode
cuantificarse a súa composición desde diferentes cri terios (xeográficos,
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económicos, culturais, raciais, etc.) o que devén nun afondamento do coñe-
cemento desa pluralidade. De novo as porcentaxes, a análise de táboas e
gráficas e a estatística son os contidos mate máticos máis axeitados para
facer estes estudos 

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

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

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

Pero con esa metodoloxía póñense tamén en xogo destrezas relati-
vas á autonomía e a iniciativa persoal, dado que no proceso de resolución
dun problema, en moitas ocasións, é necesario optar con criterio propio
entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facer se responsable dela.
Tamén exixe o desenvolvemento de valores persoais tales como a liberda-
de, a demora da satisfacción, a confianza na propia capacidade para
enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel ade cuado de autoestima,
que permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utili-
tarios das matemáticas. 
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Pondo de relevo, durante a realización das activida des de ensinanza
e aprendizaxe na aula, as conexións entre as matemáticas e as demais
áreas do currículo e a súa achega á consecución das competencias básicas,
é máis doado que as matemáticas adquiran significado e relevancia para as
alumnas e os alumnos, o que, sen dúbida, redundará nunha mellor com-
prensión dos seus saberes, nunha maior naturalidade no seu uso en diver-
sos contextos e nunha mellor actitude cara a elas. En definitiva: nunha
mellor competencia matemática. 

Obxectivos. 

A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribui rá a que o alum-
nado desenvolva as capacidades implí citas nos seguintes obxectivos xerais: 

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

2. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpre-
tala mellor: utilizar procedementos de medida, técnicas de recollida e aná-
lise de datos, empregar a clase de número e a notación máis adecua da para
representalos e realizar o cálculo máis apro piado a cada situación. 

3. Identificar os elementos matemáticos (datos esta tísticos, xeomé-
tricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación,
internet, publicidade ou outras fontes de información; analizar criticamen-
te as funcións que desempeñan estes elementos matemáti cos e valorar se
a súa achega mellora a comprensión das mensaxes. 

4. Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e rela-
cións espaciais que se presentan na vida cotiá, en contextos científicos e
artísticos, analizar as propiedades e relacións xeométricas implicadas, valo -
rar a súa compoñente estética e estimular a creativida de e a imaxinación. 

5. Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (cal-
culadoras, ordenadores, etc.) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos,
comprobar propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmi-
tir informacións de índole diversa e como axu da na aprendizaxe. 

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

7. Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes dou-
tras ámbitos, individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos
e instrumentos, valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en fun-
ción da análise dos resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva
e confianza na propia capacida de. 

8. Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia,
en conxunción cos saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas
e aplicalos para analizar e valorar fenómenos sociais como a diversida de
cultural, o respecto ao ambiente, a saúde, o consu mo, a igualdade de xéne-
ro ou a convivencia pacífica. 

9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura
desde un punto de vista histórico, apre ciando a súa contribución ao des-
envolvemento da sociedade actual. 

CONTIDOS. 

PRIMEIRO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de pro-
blemas, tales como a análise do enunciado, o ensaio e erro ou a resolución
dun proble ma máis simple, e a comprobación da solución obtida. 

• Expresión verbal do procedemento que se seguiu na resolución de
problemas. 

• Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas,
valorando a precisión desta linguaxe. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan informa cións sobre
cantidades e medidas ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, com-
prender as relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solu cións aos problemas. 
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• Planificación e realización de traballos matemáti cos tanto indivi-
dualmente como en equipo, mantendo actitudes favorables de participa-
ción e diálogo. 

• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para faci litar os cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatís tico, as representacións funcionais e
a comprensión de propiedades xeométricas. 

• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e
persoas relacionadas coas matemá ticas ao longo da historia. 

Bloque 2. Números. 

• Divisibilidade de números naturais. Múltiplos e divisores comúns
a varios números. Aplicacións da divisibilidade na resolución de problemas
asociados a situacións cotiás. 

• Necesidade de ampliar o conxunto dos números naturais co dos
números negativos para expresar esta dos e cambios. Os números enteiros.
Recoñecemento e conceptualización en contextos reais. 

• Significado e usos das operacións con números enteiros.
Utilización da xerarquía e propiedades das operacións e das regras de uso
das parénteses en cál culos sinxelos. 

• Fraccións e decimais en contornos cotiás e en ámbitos científicos.
Diferentes significados e usos das fraccións. Operacións con fraccións:
suma, resta, pro duto e cociente. 

• Números decimais. Relacións entre fraccións e decimais. 

• Elaboración e utilización de estratexias persoais para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e con calculadoras. 

• Razón e proporción. Identificación e utilización en situacións da
vida cotiá de magnitudes directamente proporcionais. Aplicación á resolu-
ción de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa. 

• Porcentaxes para expresar partes dun todo, cotas de participación
ou variación de magnitudes. Aplica cións á vida cotiá. Calculo mental,
escrito e con calcu ladora para obter porcentaxes habituais. 

Bloque 3. Álxebra. 

• Emprego de letras para simbolizar números ini cialmente descoñe-
cidos. Simbolización para expresar cantidades en distintos contextos,
valorando a súa uti lidade. 
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• Tradución de expresións da linguaxe cotiá á alxé brica e viceversa.
Procura e expresión de propiedades, relacións e regularidades en secuen-
cias numéricas. 

• Obtención de valores numéricos en fórmulas sinxelas. 

• Valoración da precisión e simplicidade da lingua xe alxébrica para
representar e comunicar diferentes situacións da vida cotiá e doutros
ámbitos. 

Bloque 4. Xeometría. 

• Elementos básicos para a descrición das figuras xeométricas no
plano. Utilización da terminoloxía ade cuada para describir con precisión
situacións, formas, propiedades e configuracións do mundo físico. 

• Paralelismo e perpendicularidade. Análise de relacións e propiedades
de figuras no plano, empre gando o agrupamento e a descomposición de figu-
ras e outros métodos. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. 

• Clasificación de triángulos e cuadriláteros a partir de diferentes
criterios. Estudo dalgunhas propiedades e relacións nestes polígonos. 

• Polígonos regulares. A circunferencia e o círculo. 

• Construción de polígonos regulares cos instrumen tos de debuxo
habituais. 

• Medida e cálculo de ángulos en figuras planas. 

• Estimación, medición e cálculo de perímetros de figuras represen-
tadas e reais. Estimación, medición e cálculo de áreas, de figuras represen-
tadas e reais, mediante fórmulas, triangulación e cadriculación. Realización
de bosquexo para a anotación de medidas. 

• Simetría de figuras planas. Recoñecemento da simetría na nature-
za e nas construcións. 

• Emprego de ferramentas informáticas para cons truír, simular e
investigar relacións entre elementos xeométricos. 

Bloque 5. Funciones e gráficas. 

• Organización de datos en táboas de valores. 

• Coordenadas cartesianas. Representación de pun tos nun sistema de
eixes coordenados. Identificación de puntos a partir das súas coordenadas. 
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• Identificación de relacións de proporcionalidade directa a partir da
análise da súa táboa de valores. Uti lización de exemplos de magnitudes
non directamente proporcionais. 

• Identificación e verbalización de relacións de dependencia en
situacións cotiás. Construción global de gráficas a partir de expresións
verbais que descri ban situacións ou experiencias tomadas da vida diaria e
do mundo físico. 

• Interpretación puntual e global de informacións presentadas
nunha táboa ou representadas nunha grá fica. Detección de erros nas
gráficas que poden afec tar a súa interpretación. 

Bloque 6. Estatística e probabilidade. 

• Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenóme-
nos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación. 

• Recoñecemento e valoración das matemáticas para interpretar e
describir situacións incertas e para trans mitir informacións. 

• Diferentes formas de recolleita de información. Organización en
táboas de datos recollidos nunha experiencia. Frecuencias absolutas e rela-
tivas. 

• Diagramas de barras, de liñas e de sectores. Aná lise dos aspectos
máis destacables dos gráficos a par tir de exemplos tomados dos medios de
comunicación e de informacións relacionadas cos ámbitos social e físico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Utilizar números naturais e enteiros e as fraccións e decimais sin-
xelos, as súas operacións e propiedades, para recoller, transformar e inter-
cambiar información e aplicar estes coñecementos á resolución de situa -
cións que estean en relación con outras materias ou presentes na vida cotiá. 

Trátase de comprobar a capacidade de identificar e utilizar os distin-
tos tipos de números usando os que mellor se axusten a cada situación,
valorando a utili dade dos números enteiros e relacionando as expre sións
fraccionarias coas decimais e coas porcentaxes. Comprobar tamén se sabe
elixir a forma de cálculo apropiada a cada situación, chegando a realizar
opera cións combinadas, utilizando o cálculo mental e escri to e usando a
calculadora cando a situación o requira, manexándoa de forma efectiva e
valorando a pertinen cia dos resultados.
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comprobar tamén se o alumnado sabe utilizar os instrumentos de debuxo
e os recursos tecnolóxicos de maneira adecua da. 

5. Estimar e calcular perímetros, áreas e ángulos de figuras planas
utilizando os instrumentos e a unidade de medida adecuada. 

Preténdese valorar a capacidade de estimar e efec tuar medidas de
figuras planas representadas ou reais e sobre obxectos reais por diferentes
métodos e de empregar correctamente os instrumentos de medida, sendo
conscientes dos erros que se poden cometer, tendo en conta a unidade e a
precisión máis axeitada. Valorarase tamén o emprego de métodos de
descompo sición por medio de figuras elementais para o cálculo de áreas de
figuras planas do contorno e de figuras representadas. 

6. Organizar e interpretar informacións diversas mediante táboas e
gráficas, e identificar relacións de dependencia en situacións cotiás, nos
campos social e científico e nos medios de comunicación. 

Este criterio pretende valorar a capacidade de iden tificar as variables
que interveñen nunha situación cotiá ou que poida ser extraída dos medios
de comuni cación. Comprobarase tamén a competencia para identificar a rela-
ción de dependencia entre as varia bles e para representala graficamente.
Trátase de ava liar, ademais, o uso das táboas como instrumento para recoller
a información producida no desenvolvemento dunha experiencia e transferila
a uns eixos coordena dos, así como a capacidade para interpretar de forma
cualitativa a información presentada en forma de táboas ou gráficos. Quérese
comprobar tamén a capa cidade do alumnado para traducir informacións
expre sadas con diferentes tipos de linguaxe matemática a linguaxe verbalea-
valoración positiva da linguaxe numérica e gráfica para representar e facilitar
a com prensión de situacións que teñen que ver co medio físico e social. 

7. Facer predicións sobre a posibilidade de que un suceso ocorra a par-
tir da información previamente obtida de forma empírica ou doutras fontes. 

Trátase de valorar a capacidade para diferenciar os fenómenos
deterministas dos aleatorios e, nestes últi mos, analizar as regularidades
obtidas ao repetir un número significativo de veces unha experiencia
alea toria e facer predicións razoables a partir destas. Ade mais, este cri-
terio pretende verificar a comprensión do concepto de frecuencia rela-
tiva organizando datos obtidos de diversas fontes en táboas ou de inter-
pretar as que se lle presenten procedentes de diversos con textos.
Preténdese tamén apreciar se o alumnado adquiriu dunha forma
intuitiva a noción de probabili dade a posteriori a través da frecuencia
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relativa, para o que terá que asignar probabilidades (en forma de por-
centaxes ou fraccións) a sucesos a partir dela. Trá tase tamén de compro-
bar a valoración positiva diante das interpretacións e das solucións que
as matemáti cas poden dar diante de situacións de incerteza de tipo
social ou relacionadas co mundo físico. 

8. Utilizar estratexias e técnicas simples de resolu ción de problemas,
tales coma a análise do enunciado, o ensaio-erro ou a resolución dun pro-
blema máis sinxelo e a comprobación da solución obtida. 

Con este criterio valórase a forma de enfrontarse a tarefas de reso-
lución de problemas para os que non se dispón dun procedemento están-
dar que permita obter a solución. Avalíase desde a comprensión do
enuncia do a partir da análise de cada unha das partes do tex to e a identi-
ficación dos aspectos máis relevantes, ata a aplicación de estratexias sim-
ples de resolución, así como o hábito e a destreza necesarias para compro-
bar a solución. Trátase de avaliar, así mesmo, a perseve ranza na busca de
solucións e a confianza na propia capacidade para logralo. 

9. Expresar, utilizando a linguaxe matemática axei tada ao seu nivel,
o procedemento que se seguiu na resolución dun problema sinxelo. 

Trátase de valorar a capacidade de transmitir cunha linguaxe axeita-
da, as ideas e procesos persoais desen volvidos, de modo que se fagan enten-
der e entendan o que outras persoas expresan. Tamén se pretende valo rar a
súa actitude positiva para realizar esta activida de de intercambio,
xustificando os razoamentos e pre sentando con orde e limpeza os resulta-
dos, botando man, se é preciso, das axudas que ofrecen as tecnolo xías da
información e da comunicación. Tamén se valorará se se mostra unha acti-
tude positiva diante do traballo en grupo, asumindo as propias responsabili -
dades e poñéndoas en común coas dos demais, toman do conciencia de que
é este un valor que servirá para a integración eficaz na vida social e cidadá. 

SEGUNDO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Utilización de estratexias e técnicas na resolución de problemas,
tales como a análise do enunciado, o ensaio e erro ou a división do proble-
ma en partes, e comprobación da solución obtida. 

• Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas
utilizando termos adecuados. 
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• Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas,
valorando a precisión desta linguaxe. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan informa cións de carác-
ter cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, com-
prender as relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solu cións aos proble-
mas e na mellora das atopadas. 

• Planificación e realización de traballos matemáti cos tanto indivi-
dualmente como en equipo, mantendo actitudes favorables de participa-
ción e diálogo. 

• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para faci litar os cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatís tico, as representacións funcionaise-
acomprensión de propiedades xeométricas. 

• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos
históricos e persoas relacionadas coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2. Números. 

• Números enteiros. Operacións. Potencias con expoñente natural.
Operacións con potencias. Utiliza ción da notación científica para represen-
tar números grandes relacionados, basicamente, co mundo da cien cia. 

• Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de
raíces aproximadas. 

• Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas rela-
cións para elaborar estratexias de cál culo práctico con porcentaxes en con-
textos referidos á vida cotiá e ao mundo físico. 

• Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculado-
ra, e da estratexia para contar ou estimar cantidades de acordo coa
precisión esixida no resulta do e a natureza dos datos. 

• Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de
proporcionalidade. Magnitudes non proporcionais. 

• Aumentos e diminucións porcentuais. 

• Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros
ámbitos nos que aparezan relacións de proporcionalidade directa ou inversa. 
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Bloque 3. Álxebra. 

• Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A lingua-
xe alxébrica para xeneralizar pro piedades e simbolizar relacións en contex-
tos diversos (vida cotiá e ámbitos socioeconómico, científico e físi co).
Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas
e regularidades. 

• Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 

• Resolución de ecuacións de primeiro grao. Trans formación de
ecuacións noutras equivalentes. Inter pretación da solución. 

• Utilización das ecuacións para a resolución de problemas.
Resolución destes mesmos problemas por métodos non-alxébricos: ensaio
e erro dirixido. 

Bloque 4. Xeometría. 

• Figuras coa mesma forma e distinto tamaño. A semellanza.
Proporcionalidade de segmentos. Identifi cación de relacións de semellan-
za. 

• Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible,
do factor de escala utilizado. Razón entre as superficies de figuras seme-
llantes. 

• Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas
e comprobar relacións entre figuras. 

• Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvemen tos planos e ele-
mentos característicos. Clasificación atendendo a distintos criterios.
Utilización de propie dades, regularidades e relacións para resolver proble -
mas do mundo físico. 

• Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que
impliquen a estimación, a medición e o cálculo de lonxitudes, superficies e
volumes de obxec tos do contorno inmediato. 

• Utilización de procedementos tales como a compo sición, descom-
posición, intersección, truncamento, dualidade, movemento, deformación
ou desenvolve mento de poliedros para analizalos ou obter outros. 
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Bloque 5. Funcións e gráficas. 

• Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou
científico, presentados de forma grá fica. 

• Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crece-
mento e decrecemento. Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes.
Máximos e míni mos relativos. 

• Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversa-
mente proporcionais a partir da aná lise da súa táboa de valores e da súa
gráfica. Interpre tación da constante de proporcionalidade. Aplicación a
situacións reais. 

• Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha
táboa de valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

• Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes.
Observación e experimentación en casos prácticos. 

• Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador
para a construción e interpretación de gráficas. 

Bloque 6. Estatística e probabilidade. 

• Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos
datos en táboas. Frecuencias absolu tas e relativas, ordinarias e acumuladas. 

• Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos
gráficos. 

• Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado,
estimación e cálculo, utilizando a calculadora cando se considere preciso.
Utilización das propiedades da media para resolver problemas. Introdución
á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou percorrido. 

• Utilización da media, a mediana, a moda e o per corrido para rea-
lizar comparacións e valoracións. 

• Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os
cálculos e xerar os gráficos máis ade cuados. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Utilizar números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sin-
xelas, as súas operacións e propieda des para recoller información, trans -
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formala, intercam biala e resolver problemas relacionados coa vida dia ria e
cos ámbitos social e científico. 

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os núme-
ros e as operacións sendo conscien tes do seu significado e propiedades, eli-
xir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e esti-
mar a coherencia e precisión dos resultados obti dos. Entre as operacións a
que se refire este criterio deben considerarse incluídas as potencias de
expo ñentenaturaleavaloración positiva da utilidade da notación científica
para poder representar cantidades moi grandes. A estimación e a obtención
das raíces cadradas deberá facerse case sempre ligada á resolu ción de pro-
blemas xeométricos. Adquire especial rele vancia avaliar o uso de diferentes
estratexias que per mitan simplificar o cálculo con fraccións, decimais e
porcentaxes, así como a habilidade para identificar e usar os números en
diferentes contextos, recoñecer as súas relacións e saber describir e xusti-
ficar situacións diversas mediante os números e as operacións adecua das. 

2. Identificar relacións de proporcionalidade numé rica e xeométrica
e utilizalas para resolver problemas en situacións da vida cotiá. 

Preténdese comprobar a capacidade de identificar, en diferentes
contextos, unha relación de proporciona lidade entre dúas magnitudes dis-
tinguindo cando as magnitudes son directa ou inversamente proporcio -
nais. Trátase así mesmo de utilizar diferentes estrate xias (emprego de tábo-
as, obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á unida-
de, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros
coñecidos en situacións da vida real nas que existan relacións de propor-
cionalidade. Tamén se quere comprobar se saben identificar figuras seme-
llantes, calculando a razón de semellanza e sabendo utilizar estes coñece-
mentos para interpretar situacións da vida diaria e do mundo físico.
Quérese comprobar, ade mais, se sabe aplicar o teorema de Tales para resol-
ver problemas de tipo xeométrico. 

3. Utilizar a linguaxe alxébraica para simbolizar, xeneralizar e incor-
porar a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao coma
unha ferramenta máis coa que abordar e resolver problemas. 

Preténdese comprobar a capacidade de utilizar a lin guaxe alxébrica
para xeneralizar propiedades sinxelas, simbolizar relacións, traducir situa-
cións procedentes da vida diaria e do mundo físico e planear e resolver
ecuacións de primeiro grao por métodos alxébricos ou mediante ensaio e
erro. Tamén se pretende avaliar a capacidade para pór en práctica estrate-
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xias persoais como alternativa á álxebra á hora de formular e resol ver pro-
blemas, interpretando en todos os casos os resultados obtidos e valorando
a súa pertinencia. 

4. Estimar, efectuar medicións e calcular lonxitudes, áreas e volumes
de espazos e obxectos cunha precisión acorde coa situación presentada e
comprender os pro cesos de medida, expresando o resultado da estima ción,
da medición e o cálculo na unidade de medida máis adecuada. 

Mediante este criterio valórase a capacidade para comprender e
diferenciar os conceptos de lonxitude, superficie e volume e seleccionar a
unidade axeitada para cada un deles. Trátase de comprobar, ademais, se se
adquiriron as capacidades necesarias para estimar o tamaño dos obxectos
e as destrezas adecuadas para facer medicións. Tamén se quere comprobar
se saben aplicar os teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas a par-
tir doutras e para facer representacións e interpretar planos. Máis alá da
habilidade para memorizar fórmulas e aplicalas, este criterio pretende valo-
rar o grao de afondamento na comprensión dos conceptos implicados no
proceso, a diversidade de métodos que se é capaz de pór en marcha e a
capaci dade persoal para relacionar os conceptos teóricos coa realidade dia-
ria e os obxectos do contorno. 

5. Interpretar relacións funcionais sinxelas dadas en forma de táboa,
gráfica, a través dunha expresión alxé brica ou mediante un enunciado, obter
valores a partir delas e extraer conclusións acerca do fenómeno estu dado. 

Este criterio pretende valorar o manexo dos meca nismos que rela-
cionan os diferentes tipos de presenta ción da información, en especial, o
paso da gráfica, correspondente a unha relación de proporcionalidade, a
calquera das outras tres: verbal, numérica e alxé braica. Trátase de avaliar
tamén a capacidade de rela cionar unha expresión verbal coa súa corres-
pondente gráfica e de analizar unha gráfica e relacionar o resul tado desa
análise co significado das variables repre sentadas. Quérese comprobar,
ademais, se se saben interpretar gráficas que teñan que ver con fenóme-
nos de tipo social ou do mundo natural. Tamén se preten de avaliar se valo-
ra positivamente o papel que a lin guaxe gráfica xoga nos medios de comu-
nicación e a utilidade das tecnoloxías para facer o tratamento de datos e
da representación de gráficas. 

6. Formular as preguntas adecuadas para coñecer as características
dunha poboación e recoller, organizar e representar datos relevantes para
respondelas, utili zando os métodos estatísticos apropiados e as ferra -
mentas informáticas adecuadas. 
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Trátase de verificar, en casos sinxelos e relacionados co seu contor-
no a capacidade de desenvolver as distin tas fases dun estudo estatístico:
formular a pregunta ou preguntas que darán lugar ao estudo, recoller a
infor mación, organizala en táboas e gráficas, achar valores relevantes
(media, moda, valores máximo e mínimo, rango), utilizando a calculadora
cando se precise, e tirar conclusións razoables a partir dos datos obtidos,
interpretando criticamente os resultados. Tamén se pretende valorar a
capacidade para utilizar e elaborar modelos coa folla de cálculo para
organizar datos, cal cular parámetros e xerar os gráficos máis adecuados á
situación estudada. Trátase de avaliar, así mesmo, a capacidade para mos-
trar informacións e resultados con claridade e limpeza e de valorar positi-
vamente os recursos que nos ofrece a estatística á hora de inter pretar
situacións procedentes dos ámbitos social e físi co. 

7. Utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas, tales
coma a análise do enunciado, o ensaio e erro sistemático, a división do
problema en partes así como o comprobación da coherencia da solución
obtida. 

Con este criterio valórase a maneira de enfrontarse a tarefas de
resolución de problemas para os que non se dispón dun procedemento
estándar que permita obter a solución. Avalíase desde a comprensión do
enuncia do a partir da análise de cada unha das partes do tex to e a identi-
ficación dos aspectos máis relevantes, ata a aplicación de estratexias de
resolución, así como o hábito e a destreza necesarias para comprobar a
corrección da solución e a súa coherencia co problema proposto. Trátase de
avaliar, así mesmo, a perseveran za na busca de solucións e a confianza na
propia capa cidade para logralas. Valorarase tamén a facultade de aprovei-
tar os coñecementos adquiridos na resolución doutros problemas e a dis-
posición para aprender das situacións actuais co fin de telas en conta no
futuro e saber aplicalas. 

8. Expresar, utilizando a linguaxe matemática ade cuada ao seu nivel,
o procedemento que se empregou na resolución dun problema. 

Preténdese valorar se o alumnado é capaz de trans mitir cunha lin-
guaxe suficientemente precisa, as ideas e os procesos persoais desenvol-
vidos, de maneira que se fagan entender e comprenda o que outras per-
soas expresan, respectando as opinións do resto e intere sándose en com-
prender estratexias diferentes ás súas e valorando positivamente esta
actividade de contras te. 
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TERCEIRO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Planificación e utilización de estratexias na reso lución de proble-
mas, tales como o reconto exhaustivo, a indución ou a procura de
problemas afíns, e compro bación do axuste da solución á situación susci-
tada. 

• Descrición verbal de relacións cuantitativas e espaciais e procede-
mentos de resolución utilizando a terminoloxía precisa. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan informa cións de carác-
ter cuantitativo ou simbólico ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, com-
prender as relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solu cións aos proble-
mas e na mellora das atopadas. 

• Planificación e realización de traballos matemáti cos tanto indivi-
dualmente como en equipo, mantendo actitudes favorables de participa-
ción e diálogo. 

• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para faci litar os cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatís tico, as representacións funcionais e
a comprensión de propiedades xeométricas. 

• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e
persoas relacionadas coas matemá ticas ao longo da historia. 

Bloque 2. Números. 

• Os números racionais. Números decimais e frac cións.
Transformación de fraccións en decimais e vice versa. Números con expre-
sión decimal finita e con expresión decimal periódica. Fracción xeratriz.
Utili zación das diferentes formas de representación para interpretar e
comunicar información da maneira máis precisa. 

• Operacións con fraccións e decimais. Cálculo mental, escrito e
con calculadora. Cálculo aproximado e redondeo. Cifras significativas.
Erro absoluto e rela tivo. Utilización de aproximacións e redondeo na
reso lución de problemas da vida cotiá coa precisión requi rida pola situa-
ción suscitada. 
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• Potencias de expoñente enteiro. Significado e uso. A súa aplicación
para a expresión de números moi grandes e moi pequenos. Operacións con
números expresados en notación científica. Aplicación a pro blemas extraí-
dos do ámbito social e físico. Uso da cal culadora. 

• Representación na recta numérica. Comparación de números
racionais. 

Bloque 3. Álxebra. 

• Identificación e comprobación de regularidades numéricas, curio-
sidade e interese por investigalas en contextos diversos. Análise de suce-
sións numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas. 

• Sucesións recorrentes. As progresións como suce sións recorrentes. 

• Tradución de situacións da linguaxe verbal ao alxébrico e vicever-
sa. Identidades e ecuacións. 

• Transformación de expresións alxébricas. Identi dades notables. 

• Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incóg-
nita. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución
por diferentes métodos: alxébricos, gráficos e mesmo por tenteo; uti -
lizando ademais, cando se considere pertinente, axu das tecnolóxicas. 

• Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións, sis-
temas e outros métodos persoais. Valoración da precisión, simplicidade e
utilidade da linguaxe alxébrica para resolver diferentes situacións da vida
cotiá, dos ámbitos social e científico e do mun do físico. 

Bloque 4. Xeometría. 

• Determinación e descrición de figuras a partir de certas propieda-
des. Lugar xeométrico. Obtención de lugares xeométricos utilizando
programas de xeome tría dinámica. 

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

• Translacións, simetrías e xiros no plano. Elemen tos invariantes de
cada movemento. 

• Uso dos movementos para a análise e representa ción de figuras e
configuracións xeométricas. 
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• Recoñecemento dos movementos na natureza, na arte e noutras
construcións humanas. 

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

• Representacións xeométricas e comprobación de propiedades uti-
lizando programas de xeometría diná mica. 

• Poliedros, poliedros regulares. Corpos de revolu ción. 

• Planos de simetría nos poliedros. 

• Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Inter pretación de
mapas e resolución de problemas asocia dos. 

• Curiosidade e interese por investigar sobre formas, configuracións
e relacións xeométricas. 

Bloque 5. Funcións e gráficas. 

• Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenó-
menos da vida cotiá e dos ámbitos social, científico e do mundo físico. 

• Análise dunha situación a partir do estudo das características
locais e globais da gráfica correspon dente: dominio, continuidade, mono-
tonía, extremos e puntos de corte. Uso das tecnoloxías da información ou
de calculadoras para a análise conceptual e recoñe cemento de propiedades
de funcións e gráficas. 

• Formulación de conxecturas sobre o comportamento do fenóme-
no que representa unha gráfica, unha táboa de valores ou a súa expresión
alxébraica. 

• Análise e comparación de situacións de dependen cia funcional
dadas mediante táboas, enunciados e gráficas. 

• Utilización de modelos lineais para estudar situa cións provenien-
tes dos diferentes ámbitos de coñece mento e da vida cotiá, mediante a
confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión
alxébraica. 

• Utilización das distintas formas de representar a ecuación da recta. 

• Obtención e análise das gráficas utilizando a cal culadora gráfica
ou programas informáticos. 
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Bloque 6. Estatística e probabilidade. 

• Necesidade, conveniencia e representatividade dunha mostra.
Métodos de selección aleatoria e apli cacións en situacións reais. 

• Atributos e variables discretas e continuas. 

• Agrupación de datos en intervalos. Histogramas e polígonos de
frecuencias. 

• Interpretación de gráficas provenientes de diferen tes contextos e
utilización da información que propor cionan, mantendo unha actitude crí-
tica na súa análise. 

• Construción da gráfica adecuada á natureza dos datos e ao obxec-
tivo desexado, para o mellor coñece mento dun fenómeno procedente do
medio social ou físico. 

• Formulación de conxecturas sobre o comportamento dunha pobo-
ación a partir da información pro porcionada por unha gráfica estatística. 

• Planificación individual ou colectiva do proceso para a elaboración
dun estudo estatístico sobre un fenómeno da realidade. 

• Media, moda, cuartís e mediana. Significado, cál culo e aplicacións. 

• Análise da dispersión: rango e desviación típica. Interpretación
conxunta da media e a desviación típi ca. 

• Relación dos parámetros de centralización e dis persión coas
representacións gráficas corresponden tes. 

• Utilización das medidas de centralización e dis persión para reali-
zar comparacións e valoracións. Actitude crítica ante a información de
índole estatísti ca. 

• Organización de datos, realización de cálculos e xeración de gráficas
adecuadas a cada situación, utili zando a calculadora e a folla de cálculo. 

• Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. Utilización do
vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas
co azar. 

• Recoñecemento de fenómenos aleatorios en situa cións proceden-
tes da vida diaria e dos ámbitos social e científico. 
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• Cálculo de probabilidades mediante a Lei de Laplace. Formulación
e comprobación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos
aleatorios sinxe los. 

• Cálculo da probabilidade mediante a simulación ou experimenta-
ción. 

• Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas
en diferentes contextos. Recoñece mento e valoración das matemáticas
para interpretar, describir e predicir situacións incertas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

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

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os núme-
ros e as operacións sendo conscien tes do seu significado e propiedades, eli-
xir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e esti-
mar a coherencia e precisión dos resultados obti dos. É relevante tamén a
adecuación da forma de expresar os números (decimal, en porcentaxe,
fraccio naria ou en notación científica) á situación presentada. Nos proble-
mas que deben formularse neste nivel adquire especial relevancia o empre-
go da notación científica e das potencias para expresar cantidades moi
grandes ou moi pequenas así como o arredonda mento dos resultados coa
precisión requirida e a valo ración do erro cometido ao facelo. Quérese
comprobar tamén, se se saben comparar, ordenar e representar números
racionais e se se saben aproveitar as presta cións das calculadoras e dos
programas de cálculo simbólico para abordar este cometido.
Comprobarase, ademais, se se valora a utilización das diferentes maneiras
de representar un número para expresar ideas e transmitir ou interpretar
mensaxes de maneira precisa. 

2. Expresar mediante a linguaxe alxébraica unha propiedade ou rela-
ción dada mediante un enunciado e observar regularidades en secuencias
numéricas obti das a partir de diversas situacións, obtendo a lei de forma-
ción e a fórmula correspondente, en casos sinxe los. 

A través deste criterio, preténdese comprobar a capacidade de
extraer a información relevante dun fenómeno e saber pasar da linguaxe

O currículo da educación secundaria obrigatoria

315

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:49  Página 315



verbal á alxébrai ca, e viceversa. Tamén se comprobará se o alumnado sabe
detectar, transformar e interpretar xeometrica mente expresións alxébraicas
notables. Quérese com probar tamén se se sabe operar con expresións alxé -
braicas sinxelas tanto realizando os cálculos persoal mente ou utilizando
algún programa de cálculo simbó lico. No referente ao tratamento de pau-
tas numéricas, valórase se está capacitado para analizar regularida des e
obter expresións simbólicas, incluíndo formas iterativas e recursivas. 

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

Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade para aplicar as
técnicas de manipulación de expre sións literais para resolver problemas,
procedentes de diversos ámbitos, que poidan ser traducidos previa mente a
ecuacións e sistemas. A resolución alxébraica non se presenta como o
único método de resolución e combínase tamén con outros métodos
numéricos e grá ficos, mediante o uso adecuado dos recursos tecnoló xicos
(calculadoras científicas e gráficas, follas de cál culo, programas de cálculo
simbólico, etc.). Valorarase, ademais, a utilización da álxebra coma unha
forma precisa de linguaxe que nos axuda a resolver situa cións problemáti-
cas procedentes de diferentes situa cións, considerando se os resultados
son pertinentes en relación co contexto. 

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

Con este criterio preténdese valorar a comprensión dos movemen-
tos no plano, para que poidan ser utiliza dos coma un recurso máis de aná-
lise nunha formación natural ou nunha creación artística. O recoñecemen-
to dos movementos leva consigo a identificación dos seus elementos
característicos: eixes de simetría, centro e amplitude de xiro, etc. Trátase
tamén de avaliar a habilidade para relacionar os obxectos do contorno cos
conceptos teóricos e a capacidade para manipular obxectos e compoñer
movementos para xerar crea cións propias. Tamén se quere comprobar se
saben manexar instrumentos de debuxo e programas de xeo metría dinámi-
ca para facer representacións e compro bar propiedades. 

5. Interpretar planos e mapas e manexar o sistema de coordenadas
xeográficas. Aplicar os teoremas de Pitágoras e Tales para resolver
situacións problemáti cas da vida cotiá e do mundo físico. 
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Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado sabe aplicar
o concepto de semellanza e de razón de semellanza na interpretación de
mapas e planos, para resolver problemas relacionados co cálculo de distan-
cias e superficies. Tamén se quere indagar se coñece o concepto de coor-
denadas xeográficas e sabe aplicalo para situar lugares nos mapas, para
calcular distancias e diferenzas horarias. 

6. Analizar globalmente diferentes funcións sinxelas e utilizar mode-
los lineais para estudar diferentes situacións reais expresadas mediante un
enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión alxébrai ca. 

Este criterio valora a capacidade de analizar, de xei to global, fenó-
menos físicos, sociais ou procedentes da vida cotiá que poden ser expresa-
dos mediante unha función, e no caso dunha función lineal saber cons truír
a táboa de valores, debuxar a gráfica utilizando as escalas adecuadas nos
eixos e obter a expresión alxé braica da relación. Preténdese avaliar tamén
a capaci dade de aplicar os recursos tecnolóxicos para facer a representa-
ción de gráficaseaanálisedos aspectos máis relevantes dunha gráfica e tirar
dese xeito a información que permita profundar no coñecemento do fenó-
meno estudado. Valórase tamén a capacidade para recoñecer e expresar a
ecuación dunha recta de diferentes maneiras. 

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

Trátase de valorar a capacidade de organizar, en táboas de frecuen-
cias e gráficas, informacións de natureza estatística, do ámbito social ou do
mundo físico, atendendo aos seus aspectos técnicos, funcio nais e estéticos
(elección da táboa ou gráfica que mellor presenta a información), e calcu-
lar, utilizando, se é necesario, a calculadora ou a folla de cálculo, os pará-
metros centrais (media, mediana e moda) e de dis persión (percorrido e
desviación típica) dunha distri bución. Así mesmo, valorarase a capacidade
de inter pretar información estatística dada en forma de táboas e gráficas
e obter conclusións pertinentes dunha poboación a partir do coñecemento
dos seus paráme tros máis representativos. 

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

Preténdese medir a capacidade de identificar os sucesos elementais
dun experimento aleatorio sinxelo e outros sucesos asociados a este experi-
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mento. Tamén a capacidade de determinar e interpretar a probabili dade dun
suceso a partir da experimentación ou do cálculo (Lei de Laplace), en casos
sinxelos. Por iso teñen especial interese as situacións que esixan a toma de
decisións razoables a partir dos resultados da experimentación, simulación
ou, seéocaso, do recon to. Tamén se quere valorar a utilización dos coñece -
mentos matemáticos para identificar e describir, usan do a terminoloxía ade-
cuada, situacións de incerteza propias da vida social e do mundo físico. 

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

Trátase de avaliar a capacidade para formular o camiño cara á reso-
lución dun problema e incorporar estratexias máis complexas á súa solu-
ción baseadas en coñecementos adquiridos con anterioridade. Avalíase, así
mesmo, a perseveranza na busca de solucións, a coherencia e axuste des-
tas á situación que hai que resolver, así como a confianza na propia capa-
cidade para logralo. Valórase tamén, no caso do traballo en grupo, en que
medida se colabora cos demais mem bros do grupo e se respectan as suxes-
tións dos demais. 

10. Expresar verbalmente con precisión, razoamen tos, relacións
cuantitativas, e informacións que incor poren elementos matemáticos,
valorando a utilidade e a simplicidade da linguaxe matemática para iso. 

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

CUARTO CURSO. OPCIÓN A. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Planificación e utilización de procesos de razo amento e estratexias
de resolución de problemas, tales como a emisión e xustificación de
hipóteses ou a xene ralización. 

• Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e
espaciais e procedementos de resolu ción de problemas coa precisión e
rigor adecuados á situación. 
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• Interpretación de mensaxes que conteñan argu mentacións ou infor-
macións de carácter cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, com-
prender as relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solu cións aos proble-
mas e na mellora das atopadas. 

• Planificación e realización de traballos matemáti cos tanto indivi-
dualmente como en equipo, mantendo actitudes favorables de participa-
ción e diálogo. 

• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para faci litar os cálculos
de tipo numérico, alxébraico ou esta tístico, as representacións funcionais e
a comprensión de propiedades matemáticas. 

• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e
persoas relacionadas coas matemá ticas ao longo da historia. 

Bloque 2. Números. 

• Números con expresión decimal infinita non-periódica. Os núme-
ros reais. 

• Interpretación e utilización dos números e as ope racións en dife-
rentes contextos, elixindo a notación e precisión máis adecuadas en cada
caso. Erros absolu to e relativo. 

• Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de
problemas da vida cotiá. 

• As porcentaxes na economía. Aumentos e diminu cións porcen-
tuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto. 

• Organización de cálculos asociados á resolución de problemas
cotiáns e financeiros, usando a folla de cálculo, a calculadora o outras
ferramentas informáti cas. 

• Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de
expresar un intervalo. Valor absoluto. 

• Representación de números na recta numérica. 

Bloque 3. Álxebra. 
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• Obtención e interpretación de expresións literais a partir de dife-
rentes situacións. Cálculo de valores con cretos en fórmulas e ecuacións en
diferentes contex tos. 

• Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con
dúas incógnitas. Resolución de proble mas cotiáns e doutras áreas de coñe-
cemento mediante ecuacións e sistemas. 

• Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro
ou a partir de métodos gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos. 

Bloque 4. Xeometría. 

• Aplicación da semellanza de triángulos e do teore ma de Pitágoras
para a obtención indirecta de medi das. Resolución de problemas xeométri-
cos frecuentes na vida cotiá. 

• Utilización doutros coñecementos xeométricos na resolución de pro-
blemas do mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas, volumes, etc. 

Bloque 5. Funcións e gráficas. 

• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado,
táboa, gráfica ou expresión analítica. Aná lise de resultados. 

• A taxa de variación media como medida da varia ción dunha fun-
ción nun intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a partir de
táboas, gráficas e enunciados verbais. 

• Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: pro-
porcionalidade inversa, exponencial, cadrático e funcións dadas a anacos.
Utilización de tecnoloxías da información para a súa análise. 

• Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

Bloque 6. Estatística e probabilidade. 

• Realización das fases e tarefas dun estudo estatís tico (organiza-
ción de datos, representación gráfica, cálculo de parámetros, interpretación
de resultados) a partir de situacións concretas próximas ao alumnado, uti-
lizando axudas tecnolóxicas, se é o caso. 

• Análise elemental da representatividade das mos tras estatísticas. 

• Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Uso
da folla de cálculo. 
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• Utilización das medidas de centralización e dis persión para reali-
zar comparacións e valoracións. 

• Interpretación, análise e valoración de informa cións estatísticas
tomadas dos medios de comunica ción e dos ámbitos físico e social. 

• Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

• Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e dia-
gramas de árbore para o reconto de casoseaasignación de probabilidades. 

• Utilización do vocabulario adecuado para descri bir e cuantificar
situacións relacionadas co azar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Utilizar os distintos tipos de números e opera cións, xunto coas
súas propiedades, para recoller, interpretar, transformar e intercambiar
información e resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os distin-
tos tipos de números e as operacións que se axusten a cada situación,
sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixindo a forma de
cál culo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e estimando a cohe-
rencia e precisión dos resultados obtidos. Preténdese tamén valorar a uti-
lización da notación científica para representar cantidades moi grandes e
moi pequenas, así como a realización de estimacións e aproximacións valo-
rando o nivel de erro cometido e a capacidade de razoar os resultados. 

Neste nivel adquire especial importancia observar a capacidade dos
alumnos para manexar os números en diversos contextos tanto do medio
natural como da rea lidade social, co fin de analizala e comprendela mellor. 

2. Aplicar porcentaxes e taxas á resolución de pro blemas cotiás e
financeiros valorando a oportunidade de utilizar a folla de cálculo en fun-
ción da cantidade e complexidade dos números. 

Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade para aplicar por-
centaxes, taxas, aumentos e diminu cións porcentuais a problemas vincula-
dos a situacións financeiras habituais, así como interpretar e valorar as
informacións que proveñen dese medio. Tamén se pre tende valorar a capa-
cidade de utilización das tecnolo xías da información para realizar os cálcu-
los cando sexa preciso. 
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3. Resolver problemas da vida cotiá para os que se precise a formu-
lación e resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao ou de siste-
mas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Este criterio vai dirixido a comprobar que o alumnado está prepara-
do para aplicar as técnicas de manipu lación de expresións literais para
resolver problemas expresados na linguaxe natural, para o que deberá ser
capaz de expresalos en forma de ecuacións e de siste mas. 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas e técnicas apro piadas para obter
medidas directas e indirectas de situacións reais. 

Preténdese comprobar o desenvolvemento de estra texias para cal-
cular magnitudes descoñecidas a partir doutras coñecidas, aplicar os
coñecementos xeométri cos (semellanza de triángulos, concepto de escala,
teo rema de Pitágoras, etc.) para resolver situacións pro blemáticas relacio-
nadas co mundo físico e social, uti lizar os instrumentos de medida dispo-
ñibles, aplicar as fórmulas apropiadas e desenvolver as técnicas e destrezas
adecuadas para realizar a medición propos ta, valorando o uso dos medios
tecnolóxicos. 

5. Identificar relacións cuantitativas nunha situa ción expresada en
diferentes linguaxes e determinar, representar e analizar o tipo de función
que poida representalas. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de dis cernir a que tipo de
modelo, de entre os estudados  lineal, de proporcionalidade inversa, cadrá-
tico ou exponencial-, responde un fenómeno determinado, proveninte dos
ámbitos social, físico ou da vida cotiá, e de extraer conclusións razoables
da situación asocia da a este, utilizando para a súa análise, cando sexa pre-
ciso, as tecnoloxías da información. 

6. Analizar táboas e gráficas que representen rela cións funcionais
asociadas a situacións reais para obter información sobre o seu comporta-
mento. 

Á vista do comportamento dunha gráfica ou dos valores numéricos
dunha táboa, valorarase a capacida de de analizar e tirar conclusións sobre
o fenómeno estudado. Para iso será preciso o cálculo e a interpre tación das
taxas de variación a partir dos datos gráfi cos ou numéricos. Ademais, pre-
téndese comprobar se, en casos sinxelos, as alumnas e os alumnos son
capa ces de obter a fórmula da función asociada á gráfica ou á táboa para
obter valores descoñecidos. 
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7. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísti cos, así como cal-
cular os parámetros estatísticos máis usuais, correspondentes a distribu-
cións discretas e continuas, interpretalos e valorar cualitativamente a
representatividade das mostras utilizadas. 

Trátase de valorar a capacidade de organizar a infor mación estatísti-
ca en táboas e gráficas e calcular os parámetros que resulten máis relevan-
tes, con axuda da calculadora ou da folla de cálculo. Quérese avaliar tamén,
a capacidade para interpretar, analizar e valo rar informacións estatísticas
presentes nos medios de comunicación e nos ámbitos físico e social. 

8. Aplicar os conceptos e as técnicas de cálculo de probabilidades
para resolver diferentes situacións e problemas da vida cotiá. 

Preténdese que o alumnado sexa capaz de describir o espazo mostral
en experiencias simples e en expe riencias compostas sinxelas, en contextos
concretos da vida cotiá, e utilicen a Lei de Laplace, os diagramas de árbore ou
as táboas de continxencia para calcular pro babilidades. Preténdese ademais,
que os resultados obtidos se utilicen para a toma de decisións razoables no
contexto dos problemas presentados. Trátase, tamén, de avaliar a capacidade
para identificar na vida cotiá acontecementos de realización incerta e aplicar-
lles os conceptos de probabilidade para inter pretalos e comprendelos mellor. 

9. Planificar e utilizar procesos de razoamento e estratexias diversas
e útiles para a resolución de pro blemas. 

Trátase de avaliar a capacidade de planificar o pro ceso a seguir para
afrontar a resolución dun problema, comprender as relacións matemáticas
que interveñen e elixir e aplicar estratexias e técnicas de resolución apren-
didas nos cursos anteriores, confiando na súa propia capacidade.
Preténdese avaliar, ademais, a dis posición e perseveranza dos estudantes
para compro bar o valor das súas intuicións no proceso de resolu ción. 

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

Trátase de valorar a precisión da linguaxe utilizada para expresar
todo tipo de informacións que conteñan cantidades, medidas, relacións
numéricas e xeométri cas, así como estratexias e razoamentos utilizados na
resolución dun problema. Tamén se pretende coñecer como os estudantes
argumentan e xustifican as súas propostas, así como a súa actitude para
acoller as ideas dos demais, poñelas en común e analizalas. 
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CUARTO CURSO. OPCIÓN B. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Planificación e utilización de estratexias de reso lución de proble-
mas, tales como a emisión e xustifica ción de hipóteses ou a xeneralización. 

• Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e
espaciais e procedementos de resolu ción de problemas coa precisión e
rigor adecuados á situación. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan argu mentacións ou
informacións de carácter cuantitativo ou sobre elementos ou relacións
espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, com-
prender as relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solu cións aos proble-
mas e na mellora das atopadas. 

• Planificación e realización de traballos matemáti cos tanto indivi-
dualmente como en equipo, mantendo actitudes favorables de participa-
ción e diálogo. 

• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para faci litar os cálculos
de tipo numérico, alxébraico ou esta tístico, as representacións funcionais e
a comprensión de propiedades matemáticas. 

• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos
persoas relacionadas coas matemáti cas ao longo da historia. 

Bloque 2. Números. 

• Recoñecemento de números que non poden expre sarse en forma
de fracción. Números irracionais. Números reais. 

• Representación de números na recta real. Desi gualdades.
Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor
absoluto. 

• Interpretación e uso dos números reais en diferen tes contextos
elixindo a notación e aproximación ade cuadas en cada caso. Erros absolu-
to e relativo. 
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• Expresión de raíces en forma de potencia. Radi cais equivalentes.
Comparación e simplificación de radicais. 

• Utilización da xerarquía e propiedades das opera cións para reali-
zar cálculos con potencias de expoñen te enteiro e fraccionario e radicais
sinxelos. 

• Realización de operacións con calquera tipo de expresión numéri-
ca, utilizando a calculadora cando a situación o requira. Cálculos
aproximados. Recoñece mento de situacións que requiran a expresión de
resul tados en forma exacta (radical ou fraccionaria). 

• Logaritmo dun número real. Propiedades. 

Bloque 3. Álxebra. 

• Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferen-
tes situacións, cálculo de valores numéricos e realización de operacións.
Utilización de igualdades notables e das propiedades das operacións. 

• Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con
dúas incógnitas, utilizando, cando se considere necesario, medios informá-
ticos. Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento
mediante ecuacións e sistemas. 

• Resolución por métodos alxébraicos, gráficos ou por ensaio-erro
sistemático de diferentes tipos de ecuacións (bicadradas, con radicais,
exponenciais, etc.), utilizando medios tecnolóxicos, se é o caso. 

• Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas.
Interpretación gráfica. Formulación e reso lución de problemas en diferen-
tes contextos utilizando inecuacións. 

Bloque 4. Xeometría. 

• Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas
nos triángulos. 

• Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigono-
métricas. 

• Resolución de triángulos. Aplicación dos coñece mentos xeométri-
cos á resolución de problemas métri cos no mundo físico: medida e cálcu-
lo de lonxitudes, áreas e volumes. 
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• Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

Bloque 5. Funcións e gráficas. 

• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado,
táboa, gráfica ou expresión analítica. Aná lise de resultados. 

• A taxa de variación media como medida da varia ción dunha fun-
ción nun intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a partir de
táboas, gráficas e enunciados verbais. 

• Funcións definidas a anacos. Procura e interpreta ción en situa-
cións reais. 

• Recoñecemento doutros modelos funcionais: fun ción cadrática,
de proporcionalidade inversa, expo nencial e logarítmica. Aplicacións a
contextos e situa cións reais. Representación, simulación e análise grá fica,
empregando as tecnoloxías da información. 

• Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

Bloque 6. Estatística e probabilidade. 

• Realización das fases e tarefas dun estudo estatís tico. 

• Análise elemental da representatividade das mos tras estatísticas. 

• Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa.
Análise crítica de táboas e gráficas estatísti cas nos medios de
comunicación. Detección de fala cias. 

• Condicións en que unha distribución pode ser des crita pola súa
media e pola súa desviación típica. Des centralizacións, nesgo e valores atí-
picos. Utilización conxunta das medidas de centralización e dispersión para
realizar comparacións e valoracións. Coeficiente de variación. 

• Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións
gráficas utilizando axudas tecnolóxi cas. 

• Interpretación, análise e valoración de informa cións estatísticas
tomadas dos medios de comunica ción e dos ámbitos físico e social. 

• Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

• Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e
diagramas de árbore para o reconto de casos e a asignación de probabili-
dades. Probabilidade condicionada. 
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• Utilización do vocabulario adecuado para descri bir e cuantificar
situacións relacionadas co azar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Utilizar os distintos tipos de números e opera cións, xunto coas
súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información
e resolver pro blemas relacionados coa vida diaria, cos contornos social,
económico, científico ou tecnolóxico e con outras materias do ámbito
académico. 

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os
distintos tipos de números e as opera cións, sendo conscientes do seu
significado e propie dades, elixir a forma de cálculo apropiada (mental,
escrita ou con calculadora) e estimar a coherencia e precisión dos resulta-
dos obtidos. Neste nivel adquire especial importancia observar a
capacidade dos alum nos para adecuar a solución (exacta ou aproximada) á
precisión esixida no problema, particularmente cando se traballa con
potencias, radicais ou fraccións. Qué rese comprobar tamén se saben reco-
ñecer contextos que non poden ser expresados unicamente con núme ros
racionais e se representan diferentes tipos de números. 

2. Representar e analizar situacións provenientes tanto da vida cotiá
como doutras áreas de coñecemen to, utilizando símbolos e métodos alxé-
bricos para resolver problemas. 

Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade de usar a álxebra
simbólica, para o cal o alumnado debe ser capaz de representar e explicar
relacións matemáticas presentes nos campos económico, social, científico,
tecnolóxico ou nas propias matemáticas. Tamén se pretende coñecer se son
capaces de utilizar os métodos alxébricos na resolución de problemas
mediante inecuacións, ecuacións e sistemas, facendo uso, cando sexa pre-
ciso, de medios informáticos para acadar as solucións. 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas e técnicas apro piadas para obter
medidas directas e indirectas en situacións reais. 

Preténdese comprobar a capacidade de desenvolver estratexias para
calcular magnitudes descoñecidas a partir doutras coñecidas, utilizar os
instrumentos de medida dispoñibles, aplicar as fórmulas apropiadas e des-
envolver as técnicas e destrezas adecuadas para realizar a medición
proposta, e comprobar a pertinen cia dos resultados obtidos ós contextos.
Tamén se valo rará o uso dos medios tecnolóxicos tanto para a obten ción
das medidas como para a realización dos cálcu los. 
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4. Recoñecer relacións cuantitativas nunha situa ción e determinar o
tipo de función que pode represen talas e aproximar e interpretar a taxa de
variación media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o
estudo dos coeficientes da expresión alxé brica. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de reco ñecer que tipo de
modelo, de entre os estudados: lineal, cadrático, de proporcionalidade
inversa, expo nencial, logarítmico ou de funcións definidas a anacos, res-
ponde a un fenómeno determinado proveniente do ámbito científico, físi-
co ou social e de extraer conclu sións razoables da situación asociada a este,
utilizan do para a súa análise, cando sexa preciso, as tecnolo xías da infor-
mación. Ademais, á vista do comportamento dunha gráfica ou dos valores
numéricos dunha táboa, valorarase a capacidade de extraer conclusións
sobre o fenómeno estudado. Dependendo deste, ás veces, será preciso o
cálculo e a interpretación da taxa de variación media a partir dos datos
gráficos, numé ricos ou valores concretos alcanzados pola expresión alxé-
brica. Ademais preténdese comprobar se, en casos sinxelos, o alumnado é
quen de obter a fórmula da fun ción asociada á gráfica ou á táboa para
obter valores descoñecidos. 

5. Elaborar táboas e gráficos estatísticos e calcular os parámetros
estatísticos máis usuais en distribucións unidimensionais, interpretar tanto
unhas como outros e valorar cualitativamente a representatividade das
mostras utilizadas. 

Neste nivel adquire especial significado o estudo cualitativo dos
datos dispoñibles e as conclusións que poden extraerse do uso conxunto
dos parámetros esta tísticos. Preténdese, ademais, que se teña en conta a
representatividade e a validez do procedemento de elección da mostra e a
pertinencia da xeneralización das conclusións do estudo a toda a poboación.
Quére se comprobar tamén se interpretan de forma crítica as informacións
provenientes dos medios de comunica ción e dos ámbitos social e científico.
Valorarase a uti lización dos medios tecnolóxicos adecuados (calcula doras,
follas de cálculo ou programas específicos) para a elaboración das táboas e
as gráficas e o cálculo dos parámetros estatísticos. 

6. Aplicar os conceptos e técnicas de cálculo de pro babilidades para
resolver diferentes situacións e pro blemas da vida cotiá e doutros ámbitos. 

Preténdese que o alumnado sexa quen de describir o espazo mostral
en experiencias simples e en experien cias compostas sinxelas, en diferentes
contextos, e uti licen a Lei de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas
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de continxencia para calcular probabilidades. Preténdese, ademais, que os
resultados obtidos se uti licen para a toma de decisións razoables no con-
texto dos problemas suscitados. 

7. Planificar e utilizar, individualmente e en grupo, estratexias de
resolución de problemas, tales como a emisión e xustificación de hipóteses
ou a xeneraliza ción. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para planificar o cami-
ño cara á resolución dun problema, recoñecer e comprender as relacións
matemáticas e aventurar e comprobar hipóteses, confiando na súa propia
capacidade e intuición. 

8. Expresar con precisión e rigor razoamentos, rela cións cuantitati-
vas e informacións que incorporen ele mentos matemáticos, valorando a
utilidade e simplici dade da linguaxe matemática para iso. 

Trátase de apreciar se as alumnas e os alumnos uti lizan con preci-
sión e rigor a linguaxe, tanto natural como matemática, para expresar todo
tipo de informa cións que conteñan cantidades, medidas, relacións numéri-
cas e xeométricas, etc., así como as estratexias e os razoamentos utilizados
na resolución dun proble ma. Tamén se trata de apreciar se o alumnado
mostra a autonomía necesaria para enfrontarse a situacións novas a partir
de coñecementos anteriores e se toma en consideración as achegas dos
outros cando traballan en equipo. 

TECNOLOXÍAS. 

INTRODUCIÓN. 

Ao longo do último século, a tecnoloxía, entendida como o conxun-
to de actividades e coñecementos cien tíficos e técnicos empregados polo
ser humano para a construción ou elaboración de obxectos, sistemas ou
ambientes, co obxectivo de resolver problemas e satis facer necesidades,
individuais ou colectivas, foi adquirindo unha importancia progresiva na
vida das persoas e no funcionamento da sociedade. De aí a necesidade
dunha atención específica á adquisición deste tipo de coñecementos, nece-
sarios para tomar decisións sobre o uso de obxectos e procesos tecnoló xicos,
para resolver problemas relacionados con eles e para, en definitiva, aumen-
tar a capacidade de actuar sobre o contorno e mellorar a calidade de vida. 

Non sería posible abordar a tecnoloxía nin desenvol verse na socie-
dade actual sen as tecnoloxías da infor mación e da comunicación e, por
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