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PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
A todos os alumnos da ESO con materias pendentes ofertaránselles dúas probas parciais, repartindo 
a materia do curso a recuperar, unha proba final no mes de maio (o alumnado recuperará cada parte 
suspensa) e outra proba final extraordinaria en setembro. 
 
Para facilitarlles a superación da materia, deberán realizar os exercicios do libro “Reforzo de 
Matemáticas”, sinalados para cada parte, a entregar no momento da realización de cada proba 
parcial. Servirán de modelo e pauta na confección das probas escritas.  
 
Por outro lado o alumnado coas matemáticas de 1º, 2º e 3º de ESO pendentes, será atendido e 
tutelado polo profesorado que lle imparte clase no grupo de referencia, ao que deberán acudir para 
resolver dúbidas, revisar o traballo solicitado e recibir o apoio  e estímulo necesario para recuperar a 
materia.  Co fin de estimular ao alumno, tamén se lle valorará o traballo feito, como figura nos 
procedementos de cualificación. 
 
O alumnado de 2º de Bacharelato coa materia pendente de 1º será atendido polo xefe de 
departamento.  
A materia dividirase en dúas partes, aos efectos de facilitarlles a recuperación da mesma por parciais. 
Este alumnado será convocado a unha proba no mes de xaneiro, na que poderá examinarse de toda 
a materia ou só dun parcial. Posteriormente, no mes de maio, deberá realizar a proba correspondente 
á parte da materia da que non se examinou e da que non acadara unha cualificación superior ou igual 
a 5. A nota final será a correspondente media das dúas partes na que se divide a materia obxecto de 
exame. 
O Departamento proporcionará orientación e modelos de exercicios a aqueles alumnos que o 
soliciten, e estará a disposición deles para recomendar bibliografía ou resolver dúbidas concretas. 
 

CALENDARIO DE PROBAS PARA Ó ALUMNADO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES 

CURSO 2013-2014 
 
ESO 
 1ª PROBA PARCIAL:   

 Pendentes 1º-2º-3º ESO: Última semana de xaneiro, na hora e data que determine o 
profesorado que lle imparte matemáticas no curso de referencia.  

 2ª PROBA PARCIAL:   
 Pendentes 1º-2º-3º ESO: Última semana de abril, na hora e data que determine o 

profesorado que lle imparte matemáticas no curso de referencia.  
 PROBAS FINAIS: 

 Nos meses de maio e setembro en data, lugar e hora a determinar pola xefatura de 
estudios. 

 
BACHARELATO 
 1ª PROBA PARCIAL/FINAL:   

 Pendentes 1º Bacharelato: Primeira semana de febreiro, no salón de actos do centro. 
Data a confirmar no seu momento pola Xefatura de Estudios. 

 2ª PROBA PARCIAL/FINAL:   
 Pendentes 1º Bacharelato: Primeira semana de maio, no salón de actos do centro. Data a 

confirmar no seu momento pola Xefatura de Estudios. 
 PROBA FINAL EXTRAORDINARIA: 

 No mes de setembro en data a determinar pola xefatura de estudios. 
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MATERIA POR PARCIAIS 

 
PTES 1º ESO 

- 1ª proba parcial: Números naturais. Potencias. Divisibilidade. Números enteiros. Decimais. 
Fraccións.    

- 2ª proba parcial: Fraccións. Proporcionalidade directa. Porcentaxes. Rectas e ángulos. Figuras 
planas: propiedades, clasificación e áreas. Coordenadas cartesianas no plano. 

 
PTES 2º ESO 

- 1ª proba parcial: Divisibilidade de números naturais. Números enteiros. Potencias. Decimais. 
Fraccións. Proporcionalidade directa e inversa. Ecuacións de primeiro grao.    

- 2ª proba parcial: Ecuacións de primeiro grao. Semellanza. Triángulos rectángulos. Teorema de 
Pitágoras. Xeometría do espazo. Áreas de corpos xeométricos. 

 
PTES 3º ESO 

- 1ª proba parcial: Os números e as súas utilidades (fraccións, potencias, expresións decimais, 
notación científica, porcentaxes, aumentos e diminucións porcentuais, índice de variación, ...). 
Progresións. A linguaxe alxébrica. Ecuacións de primeiro e segundo grao.   

- 2ª proba parcial: Ecuacións de primeiro e segundo grao. Sistemas de ecuacións lineais. Funcións. 
Interpretación de gráficas de funcións. Funcións constante, lineal e afín. Teorema de Pitágoras.  

 
PTES 1º BACHARELATO, MATEMÁTICAS I 

- 1ª parte: Números reais. Logaritmos. Ecuacións e inecuacións. Razóns trigonométricas. 
Resolución de triángulos. Vectores e xeometría analítica. Circunferencia. 

- 2ª parte: Funcións reais (polinómicas, definidas a anacos, valor absoluto, parte enteira, racionais 
sinxelas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). Continuidade. Tipos de descontinuidade. 
Idea intuitiva de límite. Cálculo de límites dunha función nun punto. Tendencias, asíntotas, 
monotonía e curvatura. Taxa de variación media. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Cálculo de funcións derivadas. Aplicacións das derivadas ao estudo do 
crecemento e decrecemento dunha función. Representación de funcións polinómicas sinxelas a 
partir das súas características. Interpretación das características dunha función a partir da súa 
gráfica. 

 
PTES 1º BACHARELATO, MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I 

- 1ª parte: Números reais. Logaritmos. Matemática financeira. Ecuacións e inecuacións. Resolución 
de  sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss. Resolución de problemas de sistemas, 
de ecuacións, de matemática financeira, de interpolación e extrapolación lineal. Funcións reais: 
polinómicas, definidas a anacos, valor absoluto, parte enteira, racionais sinxelas, exponenciais e 
logarítmicas. 

- 2ª parte: Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo. Tipos de descontinuidade. Idea 
intuitiva de límite. Cálculo de límites dunha función nun punto. Tendencias, asíntotas, monotonía 
e curvatura.Taxas de variación. Representación de funcións polinómicas e racionais sinxelas. 
Interpretación das características dunha función a partir da súa gráfica. Estatística descritiva 
unidimensional (gráficos, medidas de centralización e de dispersión). Distribucións binomial e 
normal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


