
MATERIA : MATEMÁTICAS 
 
CURSO: 2º ESO                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 
A.‐PROGRAMA 
 
TEMA 0:  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
B1.6.4. Interpreta a solución matemática do proublema non contexto da realidade. 
B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e expresaos con linguaxe  
apropiada 

 
 
TEMA 1:  Fraccións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
  CONTIDOS  :  

R  Fraccións. 
R  Fraccións equivalentes. 
R  Comparación de fraccións 
R  Suma e resta de fraccións  
R  Multiplicación e división de fraccións 
F  Operacións combinadas con fraccións 
F  Números racionais  

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐1. Utilizar números naturais, enteiros,  fraccionarios, decimais e porcentaxes  sinxelas, 
as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e  utilízaos  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  a  información 
cuantitativa. 
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. 
B2‐2.7.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e  fraccionarios,  acha  fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 
B2‐3. Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a  competencia  no  uso  de  operacións  combinadas 
como  sínteses  da  secuenciade  operacións  aritméticas,  aplicando  correctamente  a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 
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 a xerarquía das operacións.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Representar partes dun todo mediante unha fracción. Obter fraccións equivalentes a unha 
dada. Obter a fracción irreducible. Reducción de fraccións a común denominador. Comparar e 
ordear fraccións. Realizar, aplicando correctamente as propiedades, operacións e operacións 
combinadas con fraccións. Aplicar os coñecementos anteriores a resolución de problemas 

 



 

 
TEMA 3:  Potencias 
  DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
  CONTIDOS :  

F  Potencias de números enteiros con expoñente enteiro. Operacións 
F  Operacións combinadas de potencias de números enteiros con expoñente enteiro 
F  Potencias de números fraccionarios con expoñente natural: operacións 

F  Potencias de fraccións con expoñente enteiro 

F  Operacións combinadas de potencias  con expoñente enteiro  
  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 os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e  utilízaos  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  a  información 
cuantitativa. 
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 
B2‐2.4.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente  natural  e  enteiro 
aplicando as regras básicas das operacións con potencias. 
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. 

B2.3.1.  Realiza  operacións  combinadas  entre  números  enteiros,  decimais  e  fraccionarios, 
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. 

B2.4.  Elixir  a  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  ou  con  calculadora),  usando 
diferentes  estratexias  que  permitan  simplificar  as  operacións  con  números  enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados 
obtidos. 
B2‐4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais decidindo a 
forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.  

TEMA 2:  Decimais 
  DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 
  CONTIDOS :   

R  Expresión dunha fracción como un número decimal. 
F  Tipos de números decimais. 
F  Fracción xeneratriz  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐1. Utilizar números naturais, enteiros,  fraccionarios, decimais e porcentaxes  sinxelas, 
as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período.  
B2‐1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Convertir fracción en decimal, Coñecer os diferentes tipos de decimais. Atendendo ós factores 
do denominador saber que tipo de decimal resultará. Asociar números decimais con números 
racionais 
 



  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Transformar  una  potencia  de  expoñente  negativo  .  Realizar,  aplicando  correctamente  as 
propiedades, operacións  e operacións  combinadas  con potencias de  expoñente  . 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:  23‐30 Outubro  
      Exame 2:  2‐13 Decembro 
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 18 Decembro ó 14 de Xaneiro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
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 

TEMA 4:  Polinomios 

  DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
  CONTIDOS :    

F  Polinomios   
F  Operacións  con polinomios 
F  Factor común. Igualdades notables  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐6. Analizar procesos numéricos cambiantes,  identificando os patróns e  leis xerais que 
os  rexen,  utilizando  a  linguaxe  algebraico  para  expresalos,  comunicalos,  e  realizar 
predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións 
algebraicas. 
B2‐6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións algebraicas, e opera con elas. 
B2‐6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións 
B2‐6.3. Utiliza as identidades algebraicas notables e as propiedades das operacións para transformar 
expresións algebraicas.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os polinomios : termos, grado. Sumar, restar, multiplicar e dividir polinomios. Extraer 
factor común. Coñecer as  Igualdades notables e operar con elas en operacións combinadas. 
Resolución de problemas sinxelos. 
 



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 

 


