
FICHA INFORMATIVA MATEMÁTICAS II. 2º BAC.  CURSO 2021 – 2022. IES DO CAMIÑO.  

1ª AVALIACIÓN 

• Matrices e determinantes. 

• Sistemas de ecuacións lineais. 

• Xeometría do espazo. 

2ª AVALIACIÓN 

• Límites e continuidade de 

funcións. 

• Derivada dunha función.  

• Aplicacións da derivada. 

 

3ª AVALIACIÓN 

• Integral indefinida. 

• Calculo de áreas planas. 

• Probabilidade. 

• Distribución binomial e 

normal. 

ESTÁNDARES APREDIZAXE 

▪ Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para 

representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 

▪ Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente. 

▪ Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

▪ Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis 

axeitado. 

▪ Resolve  ecuacións e sistemas matriciais e problemas susceptibles de seren representados matricialmente 

e interpreta os resultados obtidos. 

▪ Clasifica e resolve sistemas de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que dependa ao sumo dun 

parámetro. 

▪ Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema 

de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e 

aplícao para resolver problemas. 

▪ Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e de 

dependencia e independencia lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 

interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

▪ Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 

identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

▪ Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando 

en cada caso os seus elementos. 

▪ Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

▪ Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

▪ Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as 

propiedades. 

▪ Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 

propiedades. 



▪ Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 

aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

▪ Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

▪ Coñece e aplica o Teorema de Bolzano. 

▪ Determina  as ecuacións da recta tanxente e da normal á gráfica dunha función nun punto. 

▪ Coñece  a relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun punto.  

▪ Estuda a continuidade e a derivabilidade dunha función definida a anacos. 

▪ Determina  dos intervalos de monotonía e curvatura e calcula  extremos e puntos de inflexión. 

▪ Aplicación  dos conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como dos teoremas 

relacionados (Teoremas de Rolle e do valor medio). 

▪ Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

▪ Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

▪ Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, 

resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións (técnica de integración por cambios de 

variable sinxelos, o método de integración por partes e a integración de función racionais -no denominador raíces 

reais simples e múltiples-). 

▪ Coñece a relación que existe entre dúas primitivas dunha función  e dada unha función, calcula a primitiva 

que pasa por un punto. 

▪ Coñece a propiedade de linealidade da integral definida con respecto ao integrando e a de aditividade con 

respecto ao intervalo de integración. 

▪ Coñece e aplica os Teoremas do valor medio do cálculo integral, teorema fundamental do cálculo integral e a 

Regra de Barrow.  

▪ Debuxa das  rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas sinxelas e cálculo da 

súa área. 

▪ Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

▪ Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de recintos 

limitados por funcións coñecidas. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a 

regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

▪ Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

▪ Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 



▪ Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e 

calcula media e desviación típica. 

▪ Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, da 

táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo 

científico. 

▪ Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 

normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 

tecnolóxica. 

▪ Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 

binomial a partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 

válida. 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

➢ 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. 

➢ 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. 

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

seguir: 

a) Observación do profesorado 

Neste apartado englóbanse unha cantidade moi ampla de actuacións destinadas a valorar o traballo 

persoal e o traballo en grupo, o esforzo e as actitudes cara á materia. 

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. 

• Na convocatoria extraordinaria todo o alumnado deberá examinarse da materia completa. 

AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

CONTIDOS: 

1er PARCIAL: 

• Números reais. 

• Números complexos. 

• Ecuacións e sistemas. 

•           Trigonometría 

 

20  PARCIAL: 

• Xeometría alxébrica. 

• Funcións. 

• Límites e continuidade. Asíntotas. 

 

Datas aproximadas das probas escritas: 

1ª parcial Finais de xaneiro 

2ª parcial Finais de abril 

Proba final Principios de maio 

 

NOTA: para calquera dúbida sobre a información consultar co profesorado que imparte clases ou 

pedir a programación da materia. 


