
2º ESO
CONTIDOS

UNIDADE 1. Divisibilidade. Números enteiros
UNIDADE 2.- Potencias e raíces cadradas
UNIDADE 3. Fraccións Números decimais
UNIDADE 4. Magnitudes proporcionais
UNIDADE 5. Expresións alxébricas
UNIDADE 6. Ecuacións de primeiro e segundo grao
UNIDADE 7. Funcións
UNIDADE 8. Funcións de proporcionalidade directa e inversa
UNIDADE 9. Medidas. Teorema de Pitágoras
UNIDADE 10. Semellanza. Teorema de Tales
UNIDADE 11. Corpos xeométricos
UNIDADE 12. Áreas e Volumes 
UNIDADE 13. Estatística e Probabilidade

AVALIACIÓN

PROCEDEME  N      TOS         E INSTRUMENTO  S  :
 Actitude positiva en clase e ante a materia. Interese, participación, saber comportarse

en clase.
 Asistencia regular, puntualidade e coidado de material
 O caderno  da  materia  debe  estar  ao  día,  e  que  sexa  unha  ferramenta máis  de

aprendizaxe.
 Traballo en clase e na casa.
 Realización dos deberes propostos para casa
 Notas de clase por respostas puntuais a preguntas do profesor
 Farase como mínimo una proba escrita por avaliación.

CONFIGURA  C      IÓN         DA NOTA DE CADA AVALIACIÓ  N  :
 Farase unha media ponderada das notas dos controis, so se fará a media cando a

nota  dos  diferentes  controis  sexa  maior  ou  igual  a  tres,  para  poder  aprobar  a
avaliación, en outro caso a avaliación considerarase suspensa

 Despois da  avaliación faremos  un  exame  de  recuperación,  para  os  alumnos
suspensos, de toda a materia dada. Aprobar este exame suporá a superación de dita
avaliación

 Puntuarase, co 10%, a actitude en clase e ante a materia: asistencia regular, interese,
participación positiva, puntualidade e coidado do material didáctico. A realización de
exercicios no encerado. Caderno ao día.  No caso de ter cinco anotacións negativas
en calquera destes supostos (faltas non xustificadas á clase, non amosar interese
pola materia, non ter unha actitude positiva, impuntualidade, non realizar os exercicios
no taboleiro, non ter o caderno ao día) non se puntuará este 10%.

 Non presentarse a un exame contará como un cero, salvo entrega ao profesor ou
profesora dun xustificante segundo o regulamento de réxime interno do centro, en
cuxo caso poderá facer o exame na data que fixe o profesor ou profesora .

 As probas escritas deberán levar a puntuación de cada exercicio.

CONFIGURA  C      IÓN         DA NOTA FINAL
 Alumno ou alumna con todas as avaliacións aprobadas farase unha media das notas

de todos os exames,que será o 90% da nota final e o 10% corresponderá o traballo
desenvolvido ao longo do curso.

 Alumno ou alumna con algunha avaliación suspensa,terá que presentarse a unha
proba escrita de recuperación das avaliacións suspensas.



 Se a nota dalgunha avaliación fose inferior a 4 suspenderase a materia.
 Para aprobar a materia, a media deberá ser igual ou superior a 5
 Os alumnos e alumnas que suspendan a materia, poderán recuperala na avaliación

extraordinaria de setembro mediante un exame de recuperación de TODA a materia
explicada durante o curso

TEMPORALIZACIÓN

A relación das unidades que se van tratar en cada avaliación é a seguinte:

Primeira         Avaliación.
Comprenderá as unidades: 1, 2, 3, 4 e 5.

Segunda         Avaliación.
Comprenderá as unidades:  6, 7, 8 e 9.

Terceira         Avaliación.
Comprenderá as unidades:  10, 11, 12 e 13.

CONTIDOS MÍNIMOS

 Comparar números enteiros e representalos na recta numérica.
 Obter o valor absoluto e o oposto dun número enteiro.
 Sumar e restar correctamente números enteiros.
 Aplicar a regra dos signos nas multiplicacións e divisións de números enteiros.
 Realizar operacións combinadas, respectando a xerarquía das operacións e as

parénteses.
 Efectuar divisións exactas de números enteiros.
 Determinar o m.c.d. e o m.c.m. dun conxunto de números enteiros, mediante

descomposición en produto de factores primos.
 Utilizar, de maneira axeitada, as distintas interpretacións dunha fracción.
 Determinar se dúas fraccións son ou non equivalentes.
 Amplificar e simplificar fraccións.
 Obter a fracción irredutible dunha dada.
 Reducir fraccións a común denominador.
 Ordenar un conxunto de fraccións.
 Sumar, restar, multiplicar e dividir fraccións.
 Calcular a potencia e a raíz cadrada dunha fracción.
 Obter a fracción inversa dunha fracción dada.
 Aplicar correctamente a propiedade distributiva e sacar factor común.
 Realizar operacións combinadas con fraccións, respectando a  xerarquía  das

operacións.
 Resolver problemas reais onde aparezan fraccións.
 ter a expresión decimal exacta ou periódica dunha fracción.
 Recoñecer o tipo de decimal que corresponde a unha fracción, segundo sexa o

seu denominador.
 Comparar e ordenar un conxunto de números decimais.
 Operar correctamente con números decimais.
 Calcular a raíz cadrada dun número.
 Redondear e  truncar números decimais ata un nivel de aproximación

determinado.
 Decidir as operacións axeitadas na resolución de problemas con números

decimais.



 Obter a razón de dous números. Selecciona dous números que gardan unha
razón dada.

 Calcula un número que garda con outro unha razón dada.
 Identificar se dúas razóns forman proporción.
 Calcular o termo descoñecido dunha proporción.
 Distingue as magnitudes proporcionais das que non o son.
 Identificar  se  a  relación  de  proporcionalidade  que  liga  dúas  magnitudes  é

directa ou inversa, constrúe a táboa de valores correspondente e obtén, a partir
dela, distintas proporcións.

 Resolver,  reducindo  á  unidade,  problemas  sinxelos  de  proporcionalidade
directa.

 Resolver,  reducindo  á  unidade,  problemas  sinxelos  de  proporcionalidade
inversa.

 Resolver problemas de proporcionalidade directa.
 Resolver problemas de proporcionalidade inversa.
 Resolver problemas de proporcionalidade composta.
 Asociar cada porcentaxe a unha fracción.
 Obter porcentaxes directas.
 Obter o total, coñecidos a parte e o tanto por cento.
 Obter o tanto por cento, coñecidos o total e a parte.
 Resolver problemas de porcentaxes.
 Resolver problemas de aumentos e diminucións porcentuais.
 Resolver problemas de interese bancario.
 Identificar o grao, o termo independente e os coeficientes dun polinomio. 
 Sumar e restar polinomios correctamente.
 Multiplicar polinomios.
 Calcular o grao do  polinomio produto de dous polinomios sen necesidade de

operar.
 Dividir polinomios entre monomios.
 Identificar e desenvolver as igualdades notables.
 Simplificar expresións utilizando as igualdades notables.
 Diferenciar entre identidades e ecuacións.
 Obter a solución dunha ecuación de primeiro grao cunha incógnita.
 Resolver ecuacións de primeiro grao con parénteses e denominadores. 
 Resolver ecuacións de segundo grao.
 Determinar a  solución de problemas reais mediante ecuacións de primeiro e

segundo grao.
 Utilizar as coordenadas cartesianas.
 Expresar unha función mediante textos, táboas, fórmulas e gráficas.
 Analizar a información dunha gráfica, e interpretar relacións entre magnitudes.
 Recoñecer as variables dependentes e  independentes nunha relación

funcional. 
 Distinguir nunha gráfica os puntos de corte cos eixes, intervalos de crecemento
 e decrecemento, e máximos e mínimos.
 Resolver problemas reais que impliquen a  utilización e  representación de

funcións.
 Representar e recoñecer funcións de proporcionalidade directa e inversa.
 Resolver problemas reais que impliquen a  utilización e  representación de

funcións.
 Aplicar o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas en

distintos contextos. 
 Calcular a suma dos ángulos interiores dun polígono.
 Determinar a medida dun ángulo interior dun polígono regular e do seu ángulo

central.
 Identificar os distintos tipos de ángulos dunha circunferencia.



 Dados os tres lados dun triángulo recoñecer se é ou non rectángulo
 Calcular un lado coñecidos os outros dous
 Calculo da altura dun obxecto vertical a partir da sua sombra
 Construción dunha figura semellante a outra
 Distinguir os tipos de poliedros e os seus elementos.
 Identificar prismas e  pirámides, así como os seus elementos característicos.

Obter o desenvolvemento de prismas e pirámides.
 Recoñecer os corpos de revolución e os elementos.
 Debuxar o desenvolvemento e os planos, eixes e centro de simetría dun corpo

de revolución.
 Utilizar diferentes unidades de medida para medir o volume dun corpo.
 Recoñecer a relación entre as medidas de volume e capacidade
 Expresar o volume na unidade axeitada ao contexto en que se traballa.
 Resolver correctamente problemas onde aparezan unidades de volume e  de

masa de substancias con distintas densidades.
 Calcular o volume do ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono e esfera. 
 Resolver problemas que impliquen o cálculo de áreas e volumes de prismas,

pirámides e corpos de revolución.
 Obter o reconto dunha serie de datos.
 Elaborar táboas para resumir a información sobre os datos obtidos.
 Distinguir entre frecuencia absoluta e frecuencia relativa, e calcular ambas
 frecuencias.
 Representar graficamente un conxunto de datos.
 Comparar os diferentes gráficos, pasar dun a  outro e  observar en cal deles

aparece máis clara a información.
 Determinar a media aritmética dun conxunto de datos.
 Calcular a mediana e a moda dun conxunto de datos.
 Recoñecer se un experimento é aleatorio ou determinista. 
 Calcular o espazo mostral dun experimento aleatorio.
 Obter os sucesos elementais, o suceso seguro e  o suceso imposible dun

experimento aleatorio.
 Obter a frecuencia absoluta e a frecuencia relativa dun suceso aleatorio.
 Utilizar as propiedades das frecuencias relativas para resolver distintos

problemas.
 Aplicar a lei de Laplace para calcular a propiedade de varios sucesos.
 Calcular a  probabilidade da unión de dous sucesos compatibles ou

incompatibles.




