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A. CONTIDOS

Bloque 1.- Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas

Bloque 2.- Números e álxebra

Bloque 3.- Xeometría

Bloque 4.- Funcións

Bloque 5.- Estatística e probabilidade

B. MATERIA AVALIABLE DE 1º ESO

B1. Materia que entrará en cada exame parcial por unidades:

Tendo en conta as unidades que figuran na Memoria final do Departamento de 
Matemáticas no curso 2015-2016, decídese dividir os contidos desenvolvidos en 
dúas partes:

PRIMEIRA PROBA PARCIAL SEGUNDA PROBA PARCIAL

11.- Rectas. ángulos 5.- Números decimais

12.- Figuras xeométricas 6.- Sistema métrico decimal

13.- Áreas e perímetros de figuras 
planas

7.- Fraccións

1.- Números naturais 8.- Operacións con fraccións

2.- Potencias e raíces 9.- Proporcionalidade e porcentaxes

3.- Divisibilidade 10.- Álxebra

4.- Números enteiros

TEXTO DE REFERENCIA:

MATEMÁTICAS 1º ESO. ( Libro de texto empregado ao longo do curso)

EDITORIAL ANAYA
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B2. Materia que entrará no exame global: 

Abranguerá todos os contidos da materia pendente.

C. DATAS DAS PROBAS PARCIAIS 

Estas datas foron fixadas polo Departamento e revisadas por Xefatura.

PRIMEIRA PROBA PARCIAL SEGUNDA PROBA PARCIAL

Día: 16 de Xaneiro Día: 21 de Abril

Hora: 10:15-11:20 Hora: 09:25-10:30

Lugar: Usos múltiples Lugar: Usos múltiples

Xefatura será quen fixe a data do exame global no mes de Maio.

D.  CONTIDOS MÍNIMOS PARA OBTER UNHA CUALIFICACIÓN POSITIVA 
NA MATERIA DE 1º ESO

• Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións e propiedades de 
figuras no plano: paralelismo e perpendicularidade.

• Ángulos e as súas relacións.
• Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. Propiedades.
• Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e figuras poligonais.
• Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións.
• Medida e cálculo de ángulos de figuras planas.
• Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples.
• Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares.
• Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos e clasificación. 

Áreas e volumes.
• Números enteiros: significación, representación, ordenación na recta 

numérica e operacións.
• Fraccións. Fraccións equivalentes. Comparación de fraccións. 

Representación, ordenación e operacións. Resolución de problemas da vida 
cotiá

• Números decimais: representación, ordenación e operacións. Relación entre 
fraccións e decimais. Conversión e operacións.

• Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural. 
Operacións.

• Potencias de base 10. Utilización da notación científica para representar 
números grandes.

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

• Operacións combinadas con números enteiros e decimais, respetando a 
xerarquía das operacións.



• Divisibilidade dos números naturais: criterios de divisibilidade. 
• Números primos e compostos. Descomposición dun número en factores. 

Descomposición en factores primos.
• Múltiplos e divisores comúns a varios números. Máximo común divisor e 

mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais.
• Operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios. 

Respetando a xerarquía das operacións
• Cálculos con porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais.
• Razón, proporción e taxa. Magnitudes directamente proporcionais. Constante 

de proporcionalidade.
• Resolución de problemas da vida cotiá nos que interveña a 

proporcionalidade directa ou variacións porcentuais. Repartición 
directamente proporcional.

• Iniciación á linguaxe alxébrica.
• Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, 

á alxébrica, e viceversa. Valor numérico dunha expresión alxébrica.
• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución. Interpretación das 

solucións. Ecuacións sen solución. Resolución de problemas.

E. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

O aprobado da materia pendente Matemáticas 1º ESO poderáse acadar por dúas 
vias:

E1 ) Superando as probas parcias realizadas nos meses de Xaneiro e Abril 
cos criterios de avaliación descritos no apartado F

E 2 )  Superando  un  exame  global  realizado  no  mes  de  Maio  que  será 
fixado pola Xefatura de Estudos.

Ainda así, o alumno ou alumna valorado negativamente no mes de Maio, 
poderá realizar outra proba global no mes de Setembro. 

 F. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O alumno  ou  alumna  ten  dúas  vías  de  superar  a  materia  pendente,  segundo  o 
apartado E. 

F1 ) Superando as probas parciais: 

Para  superar  a  materia  por  parciais  terá  que  obter  unha  nota  media 
superior ou igual a 5, 

Tendo en conta que para que se poida facer a nota media hai que acadar 

nos dous parciais unha nota superior ou igual a 3.



A nota media calcularíase da seguinte maneira:

Nota media = 
2

º2º1 parcialNotaparcialNota +

De non obter esa nota mínima nalgunha das probas, a cualificación que 
obterá o alumno ou alumna será de Insuficiente.

O  alumno  ou  alumna  que  aprobe  a  materia  de  Matemáticas  na  1ª 
avaliación do curso no que está matriculado, terá unha bonificación dun 
punto no 1º parcial. O mesmo sucederá si aproba a 2ª avaliación, obtendo 
unha bonificación dun punto no 2º parcial.

Si despois de realizar  as dúas probas  parciais  non obtivera unha nota 
superior ou igual a 5, non superará a materia pendente  e terá que realizar 
un exame global 

F 2 ) Superando o exame global

Neste  caso,  o  alumno  ou alumna  terá  que obter  no  exame unha nota 
superior ou igual a 5 para superar a materia pendente. Este exame será 
fixado pola Xefatura de Estudos no mes de Maio. 

G. ACTIVIDADES DE REFORZO

O Departamento  non dispón de horas  para  atención  a  pendentes,  facilitaralle  ao 
alumnnado coa materia de Matemáticas pendente unha colección de exercicios de 
reforzo que terán como obxectivo traballar os contidos referentes á materia da que 
se teñen que examinar e que aconsellamos realizar xa que lles sirven de práctica 
para as probas. 

Recoméndase:
• Repasar os conceptos teóricos de maneira periódica.
• Anotar as posibles dúbidas para preguntar ao profesor.
• Realizar os exercicios resoltos do libro de texto.

O/a  profesor/a  de  referencia  para  o  seguimento  da  materia  pendente  de  1º  ESO é  o/a 
profesor/a  deste  curso   a  quen  poderá  dirixirse  en calquera  momento  para  consultar  as 
dúbidas que poida ter. Así mesmo durante o recreo avisándo con tempo abondo. 

É  importante  sinalar  que,  independentemente  dos  avisos  referentes  ao  plan  de 
traballo, procedementos de avaliación e datas de probas que o Departamento faga aos 
alumnos pendentes, estes deberán mirar sempre no taboleiro de anuncios habilitado 
para tal fin, e na páxina web, onde se centralizará e actualizará toda a información e, 
se fose necesario por algún motivo, os cambios de horas ou datas necesarios. 

A colección de exercicios de reforzo están na “Aula virtual de Matemáticas 1º 
ESO” e tamén hai unha copia na Conxersería do Centro.


