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MATERIA : MATEMÁTICAS 
 
CURSO: 2º ESO                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 
 
A.‐PROGRAMA 
 
TEMA 5:  Ecuacións de 1º e 2º grao 
  DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
  CONTIDOS :  

R  Ecuacións de 1º grao 
F  Ecuacións de 2º grao 
F  Resolución de problemas mediante ecuacións  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐7.  Utilizar  a  linguaxe  algebraico  para  simbolizar  e  resolver  problemas  mediante  a 
formulación  de  ecuacións  de  primeiro,  segundo  grao  e  sistemas  de  ecuacións,  aplicando 
para  a  súa  resolución  métodos  algebraicos  ou  gráficos  e  contrastando  os  resultados 
obtidos. 
B2‐7.1.  Comproba,  dada  unha  ecuación  (ou  un  sistema),  se  un  número  ou  uns  números  é  ou  son 
solución desta. 
B2‐7.2.  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.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar  igualdades alxebraicas. Distinguir   ecuación de  identidade. Apreciar se un número é 
solución  dunha  ecuación.  Resolver  ecuacións  de  1ºgrao.  Resolver  ecuacións  de  2º  grao 
incompletas. Resolver a ecuación xeral de 2º grao. Coñecer o discriminante e a súa relación co 
número de solucións dunha ecuación de 2º grao. Resolución de problemas mediante ecuacións. 

 

TEMA 6:  Sistemas de ecuacións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
  CONTIDOS :  

F  Ecuacións lineais 
F  Sistemas de ecuacións lineais 
F  Resolución de sistemas de ecuacións 2x2 
F   Métodos de resolución de sistemas 
F  Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐7.  Utilizar  a  linguaxe  algebraico  para  simbolizar  e  resolver  problemas 
mediante a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de 
ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos algebraicos ou gráficos e 
contrastando os resultados obtidos. 
B2‐7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números 
é ou son solución desta. 
B2‐7.2.  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.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Resolver sistemas por diferentes métodos. Resolución de problemas sinxelos.  

 
 
TEMA 7:  Proporcionalidade numérica 



  DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
  CONTIDOS :  

F  Razón e proporción 
F  Propiedades da proporcionalidade   
F  Magnitudes directamente proporcionais 
F  Magnitudes  inversamente proporcionais   
F  Repartos proporcionais 
F  Porcentaxes   
F  Aumentos e disminucións porcentuais  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 
proporcionalidade,  redución  á  unidade,  etc.)  para  obter  elementos  descoñecidos  nun 
problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións 
porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais.. 
 MAB2.5.1.  Identifica  e  discrimina  relacións  de  proporcionalidade  numérica  (como  o  factor  de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

 MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que  interveñen magnitudes que non son directa 
nin inversamente proporcionais.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer  magnitudes  directamente  proporcionais.  Recoñecer  magnitudes  inversamente 
proporcionais.  Facer  repartos  proporcionais.  Resover  problemas  sinxelos  de 
proporcionalidade. Coñecer e  comprender o  concepto de Porcentaxe. Calcularv aumentos e 
disminucións porcentuais. Resolución de problemas sinxelos de porcentaxes.  

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 


