
FICHA INFORMATIVA MATEMÁTICAS 2º ESO.         CURSO 2022 – 2023.           IES DO CAMIÑO.  

CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN 

 Números enteiros e 

decimais.  

 Fraccións. 

 Potencias. 

 Linguaxe alxébrica. 

2ª AVALIACIÓN 

 Ecuacións. 

 Sistemas de ecuacións. 

 Funcións. 

 Proporcionalidade. 

3ª AVALIACIÓN 

 Semellanza. 

 Poliedros. 

 Corpos de revolución. 

 Estatística e probabilidade. 

ESTÁNDARES APREDIZAXE IMPRESCINDIBLES 

▪ Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e úsaos para representar, ordenar 

e interpretar a información. 

▪ Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

▪ Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados. 

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

potencias. 

▪ Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica 

fraccións. 

▪ Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

▪ Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, respectando a xerarquía das 

operacións. 

▪ Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica  e emprégaas para resolver problemas en 

situacións cotiás. 

▪ Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente 

proporcionais. 

▪ Describe situacións que dependen de cantidades variables e secuencias lóxicas, a través de expresións alxébricas, 

e opera con elas. 

▪ Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 

alxébricas. 

▪ Resolve ecuacións de 1º e 2º grao e comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números 

é ou son solución desta. 

▪ Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

▪ Comprende o significado do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas. 

▪ Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de 

polígonos regulares. 

▪ Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 

semellantes. 

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

▪ Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

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

▪ Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as 

linguaxes xeométrica e alxébrica. 

▪ Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 



▪ Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función e interpreta e analiza as propiedades dunha. 

▪ Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente 

da recta correspondente. 

▪ Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 

▪ Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 

▪ Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 

interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente. 

▪ Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe 

o máis axeitado, e emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 

▪ Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

▪ Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

▪ Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 

▪ Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación 

desta mediante a experimentación. 

▪ Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 

▪ Distingue entre sucesos elementais equiprobabeis e non equiprobabeis. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 

exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

• Probas escritas (media aritmética): 85%.  

• Traballo e actitude: 15% 

  

 A cualificación acadada  polo alumnado non procederá unicamente das probas escritas que se realicen 

senón que deberá reflectir tamén as súas actitudes e o grao de participación nas actividades que 

desenvolvamos. Así mesmo terase en conta o seu esforzo e avance persoal baseándose no punto de 

partida de cada estudante. Espérase de todos os estudantes unha actitude positiva e unha 

participación activa, sendo imprescindible este modo de proceder para acadar unha cualificación de 

sobresaliente. 

 O resultado da nota trimestral será o truncamento da cualificación decimal obtida en cada 

trimestre. Cálculo da nota final: A nota final será o redondeo da media aritmética da cualificación 

obtida en cada trimestre cos seus decimais antes de truncar. Considerarase aprobado se a 

cualificación final é igual ou superior a 5. 

 

 As notas do alumnado procederán, como norma xeral da valoración de dous apartados que se indican a 

seguir: 

a) Observación do profesorado 

Como parámetros a valorar neste apartado podemos nomear os seguintes: Faltas de asistencia 

inxustificadas, puntualidade, o esforzo, a actitude ante a materia, o respecto cara as compañeiras e 

ao profesorado, apreciación directa da expresión e argumentación do alumno, a participación activa e 

o traballo nas clases, o respecto ás intervencións dos outros, traer o material necesario, a realización 

dos exercicios que se propoñan tanto para abordar na aula coma os que se indiquen para facer na 

casa, entregar os traballos requiridos dentro de prazo, etc. 

A consecución dos mesmos obxectivos por dúas alumnas ou alumnos que inician o curso en distintas 

situacións non suporán necesariamente a mesma avaliación para ambos. 

b) Exames e probas escritas. 

 Cando se cualifique un exercicio nun traballo, control ou exame teranse en conta os 

seguintes criterios: 



1. Expresión correcta e adecuada: Por cada falta de ortografía restarase 0,1 puntos 

(sobre 10) independentemente da súa repetición ata un límite de 1 punto. 

2. Débese expor a fórmula, teorema, propiedade ou razoamento teórico necesario para 

resolver o problema e explicar os pasos seguidos na súa resolución. 

3. Os resultados débense interpretar no contexto do problema. Deben levar as 

unidades e se son decimais estar correctamente axustados. 

4. Non se repetirá o control ou o exame final cando se faltou de maneira inxustificada. 

5. A correcta utilización da linguaxe e dos termos matemáticos. 

6. A presentación ordenada e explicada dos desenvolvementos.  

7. A claridade e corrección dos diagramas, debuxos e outros apoios do razoamento.  

8. A capacidade de extraer conclusións e criticar os resultados.  

• A reiteración de erros que demostren ignorancias fundamentais, tanto conceptuais como destrezas 

operacionais incidirá de forma importante na cualificación que se outorgue. 

 Esixirase unha nota mínima de un 3 en cada exame para acceder a unha cualificación 

positiva na avaliación.  

 A ausencia de explicacións na solución dos exercicios que o requiran repercutirá 

negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só 

se aporta a solución sen explicación. 

 Se a porcentaxe de materia que entra en cada proba da mesma avaliación non é similar, 

o profesorado poderá ponderar a media, é dicir, terá máis peso aquel exame con maior 

cantidade de materia. Este peso será decidido polo profesorado e indicado previamente 

ao grupo. 

 Unha vez cualificada cada proba, o alumnado terá a oportunidade de ver o exame no que, 

o profesorado, destacará os erros e incorreccións apreciadas, así coma a puntuación 

acadada en cada pregunta e a puntuación total da proba. 

 A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media ponderada 

das avaliacións: 20% a primeira, 30% a segunda e 50% a terceira. 

 

 

 

AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

CONTIDOS 

1er PARCIAL: 

 Números naturais. Divisibilidade. 

 Números enteiros. 

 Fraccións.  

20  PARCIAL: 

 Números decimais 

 Proporcionalidade e porcentaxes. 

 Álxebra. 

 

PLAN DE TRABALLO: 

O Departamento de Matemáticas ten establecido un plan de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que 

teñan a materia pendente do curso anterior. Neste caso, os alumnos e alumnas realizarán unha serie de 

actividades de recuperación ó longo do curso, que deberán entregar; ademais realizarán dúas probas con 

exercicios extraídos desas actividades, unha a finais de xaneiro e outra a finais de abril . Os alumnos e alumnas 

que non fagan a proba de xaneiro ou que a suspenda, terán que facer as dúas xuntas en abril. 

Aplicaranse os mesmos criterios de avaliación e cualificación correspondentes ás probas escritas. 



A proba escrita representa o 80% da nota  e o traballo o 20%. A nota será a media ponderada de acordo con 

esas porcentaxes (se a nota é decimal,  redondearase ). A nota mínima para superar a avaliación é 5 e a máxima 

10. Os alumnos e alumnas que se sorprendan copiando suspenden a avaliación. 

 

  

Datas aproximadas das probas escritas: 

1ª parcial Finais de xaneiro 

2ª parcial Finais de abril 

Proba final Primeira quincena de maio 

NOTA: para calquera dúbida sobre a información consultar coa profesora que imparte clases ou pedir a programación 

da materia.  

 


