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A.‐PROGRAMA 

 

TEMA 4:  Decimais 
  DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
  CONTIDOS  :  

R  Números decimais. 
R  Aproximación de números decimais. 
R  Multiplicación e división pola unidade seguida de ceros. 
R  Expresión dunha fracción como un número decimal.  

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
B2.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e  novos  significados  dos  números  en  contextos  de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 
e dos tipos de números. 
B2‐2.6. Realiza operacións de  redondeo e  truncamiento de números decimais  coñecendo o 
grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 
B2‐2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como 
síntese da  secuencia de operacións aritméticas, aplicando  correctamente a  xerarquía das 
operacións ou estratexias de cálculo mental. 

TEMA 3:  Fraccións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
  CONTIDOS :  

F  Fraccións. 
F  Fraccións equivalentes. 
F  Comparación de fraccións 
F  Suma e resta de fraccións  
F  Multiplicación e división de fraccións  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, 
as  súas  operacións  e  as  súas  propiedades,  para  recoller,  transformar  e  intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.1.  Identifica  as  fraccións  e  utilízaas  para  representar,  ordenar  e  interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa. 
B2‐1.2. Calcula o  valor  de  expresións numéricas mediante  as operacións  elementais  e  as 
potencias de expoñente natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
B2‐3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, e fraccionarios, potencias  e 
raíces  cadradas  con  eficacia,  mediante  o  cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel, 
calculadora ou medios  tecnolóxicos, utilizando  a notación máis  axeitada  e  respectando  a 
xerarquía das operacións.  

  MÍNIMOS  ESIXIBLES:  Representar  partes  dun  todo mediante  unha  fracción. Obter  fraccións 
equivalentes  a  unha  dada.  Simplificar  unha  fracción.  Realizar,  aplicando  correctamente  as 
propiedades,  operacións  e  operacións  combinadas  con  fraccións.  Realizar,  aplicando 
correctamente  as  propiedades,  operacións  con  potencias  e  raíces  cadradas  de  fraccións. 
Aplicar os coñecementos anteriores a resolución de problemas 



B2‐3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de  lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando la xerarquía das operacións. 
 

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Relacionar fraccións e expresións decimais. Operar con expresións decimais, empregando e sen 
empregar a calculadora. Aproximar unha expresión decimal. Aplicar os coñecementos anteriores 
a resolución de problemas 

 
TEMA 5:  Álxebra 
  DURACIÓN APROXIMADA: 26 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Expresións alxébricas. 
F  Monomios. 
F  Operacións con monomios 
F  Ecuacións. 
F  Elementos dunha ecuación. 
F  Ecuacións equivalentes. 
F  Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
F  Resolución de problemas con ecuacións  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros,  fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, 
as  súas  operacións  e  as  súas  propiedades,  para  recoller,  transformar  e  intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.2.  Calcula  o  valor  de  expresións  alxébricas mediante  as  operacións  elementais  e  as 
potencias de expoñente natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que 
os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións 
sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 

B2‐6.1.  Describe  situacións  ou  enunciados  que  dependen  de  cantidades  variables  ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera 
con elas. 
B2.7.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  simbolizar  e  resolver  problemas  mediante  a 
formulación  de  ecuacións  de  primeiro  grao,  aplicando  para  a  súa  resolución  métodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos 
B2‐7.1. Comproba, dada unha ecuación se un número é solución da mesma. 
 

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. Resolver ecuacións de 1º grao. Aplicar os 
coñecementos anteriores a resolución de problemas 

 
TEMA 6:  Polígonos. Triángulos 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Polígonos. 
F  Polígonos regulares 
F  Ángulos nos polígonos 
F  Triángulos. 
F  Relacións entre os elementos dun triángulo. 
F  Ángulos nos polígonos . 
F  Rectas e puntos notables non triángulo. 
F  Teorema de Pitágoras. Aplicacións  



 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
B3.1.  Recoñecer  e  describir  figuras  planas,  os  seus  elementos  e  as  súas  propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar 
problemas da vida cotiá 
B3‐1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc. 
B3‐1.2.  Define  os  elementos  característicos  dos  triángulos,  trazando  os  mesmos  e 
coñecendo  a propiedade  común  a  cada un deles,  e  clasifícaos  atendendo  tanto  aos  seus 
lados como aos seus ángulos.. 
C3.5. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de números e 
ternas  pitagóricas)  e  o  significado  xeométrico  (áreas  de  cadrados  construídos  sobre  os 
lados), e empregalo para resolver problemas xeométricos. 
C3.5.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para 
a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre 
os lados do triángulo rectángulo.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Recoñecer os diferentes polígonos e triángulos, así como os seus elementos. . Coñecer as 
rectas e puntos notables do triángulo. Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicar os 
coñecementos anteriores a resolución de problemas 

 

B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  3‐7 Febreiro   
      Exame 2:  10‐18 Marzo  
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 24‐31 Marzo   
Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  
Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 
Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 



  A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no periodo da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no periodo 
da avaliación 
 

  RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 

Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 


