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Normativa 
 

 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se estable o currículo básico da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 

bacharelato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica 

de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se 

regula o seu currículo e a súa oferta. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposición relativas ao 

exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional y as 

ensinanzas de réxime especial, á formación inicial del profesorado e ás especialidades de los corpos 

docentes de Ensinanza Secundaria. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 

 Real Decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de 
implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece 
medidas que afectan as avaliacións finais de educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 
 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, regula as condicións para a obtención dos títulos de graduado en 
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel, de acordo co disposto no mencionado Real decreto lei 
5/2016, do 9 de decembro. 
 

 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do 
currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Membros do departamento 
 

 
 Raquel de Arriba Pastor 
 Carmen María Pombo Pose 
 Germán Ramos Limeres 
 Clara Isabel Regueira Villar (xefa de departamento) 
 Adrián Roca Cancelo 
 Mº Teresa Varela Abelenda 
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Introdución e contextualización 
 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión 
conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 
esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos 
coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 
desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola 
Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste 
en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias 
matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer 
relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; 
formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, 
a argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as 
linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. 
Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, 
a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita establecer hipóteses 
e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida 
persoal como na súa futura vida profesional. 
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Obxectivos 
 

 

Obxectivos na ESO: 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan conseguir os seguintes obxectivos: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 
plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria 
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller.  

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, 
así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 
os conflitos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 
coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal 
e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas , así como o 

patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo.  

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación.  

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na 
súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.  

n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa 
identidade. , e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos 
comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes a comunidade lusófona.  
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Obxectivos no Bacharelato 
 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 
inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade.  

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver 
o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente 
as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real 
e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con discapacidade.  

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 
aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.  
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social.  

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 
ao territorio galego.  

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 
nun mesmo e sentido crítico.  

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural.  

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e 
hábitos saudables.  

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír a súa conservación e mellora 

no contexto dun mundo globalizado.  
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Competencias clave 
 

 
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  
 

CCL: Comunicación lingüística. 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  
CD: Competencia dixital.  
CAA: Aprender a aprender.  
CSC: Competencias sociais e cívicas.  
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

 
 
  
 

Elementos transversais 
 

 

• CL: Comprensión lectora 

• EOE: Expresión oral e escrita 

• CA: Comunicación audiovisual 

• TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

• E: Emprendemento. 

• ECC: Educación cívica e constitucional 

• IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

• PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos 

• PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e social 

(valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento 

da violencia terrorista a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.) 

• EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  

• EV: Educación viaria 
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 
temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 
consecución de cada un, competencias clave, 
elementos transversais, instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificación. 

 
 

ANEXO I. Programación ESA 

ANEXO II. Programación Matemáticas 1º ESO 

ANEXO III. Programación Matemáticas 2º ESO 

ANEXO IV. Programación Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º ESO  

ANEXO V. Programación Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º ESO 

ANEXO VI. Programación Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º ESO 

ANEXO VII. Programación Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º ESO 

ANEXO VIII. Programación Xadrez 

ANEXO IX. Programación Matemáticas I 

ANEXO X. Programación Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 

ANEXO XI. Programación Matemáticas II 

ANEXO XII. Programación Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

ANEXO XIII. Programación Métodos Estatísticos e Numéricos 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 
desenvolver polo profesorado, para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición 
das competencias clave.  

 
 
Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas competencias 
é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa 
poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros; 
unha metodoloxía baseada en actividades ou proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o 
que permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata.  
Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na 
adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e 
operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades 
de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no 
bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito 
matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a 
estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas 
han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 
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Materiais e recursos didácticos. 
 

 
De uso individual: 
 

 Libro de texto: 

1º ESO: Santillana ISBN: 978-84-294-5496-6 
2º ESO: Santillana ISBN: 978-84-294-6846-5 
3º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: Obradoiro - Santillana ISBN: 978-84-8224-595-9 
3º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas: Santillana ISBN  9788468020600 
4º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: Obradoiro - Santillana ISBN: 978-84-8224-240-8 
4º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas: Santillana ISBN 9788468040400 
1º BAC Matemáticas I: Anaya, ISBN: 978-84-678-8339-8 
2º BAC Matemáticas II: Texto elaborado pola profesora que imparte a materia, 
2º BAC Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II: 978-84-698-1353-9 
 

 Caderno  

 Material de escritura e de debuxo 

 Calculadora científica 

 
De uso colectivo: Segundo os distintos cursos e dependendo da materia que se imparta nese momento usaranse: 
 

 Dominó, tangram, caixas de poliedros, moedas, espellos. 

 Cinta métrica, regra, cartabón, escuadra, compás, transportador de ángulos. 

 Modelos e instrumentos de medida. 

 Papel milimetrado, cuadriculado, de cores, etc.. 

 Fotocopias e fotografías ampliadas e reducidas. 

 Anuarios e prensa (noticias estatísticas) 

 Transparencias e retroproxector 

 Calculadora gráfica 

 Ferramentas informáticas: 

o Follas de cálculo 

o Programas de cálculo simbólico: Derive, Cabri Geomètre. 

o Recursos na Rede: Proyecto Descartes. Mathquiz. Aula virtual Moodle do centro 

o Recursos na Rede para matemáticas Bilingües . 

o Mathsfun. 

o AAA Maths 

o Proyecto Descartes en Inglés 

o CLIL Resources/Repositorios. Páxina de Isabel Pérez 

o http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_5.htm 

o Encerados dixitais  

o Software para encerados dixitais. Smart Notebook. StarBoard Software 
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Procedemento para a avaliación inicial  
 

 
Procedemento para a avaliación inicial de 1º de ESO 
 
Realizarase unha proba escrita ao principio de curso para avaliar o grao de coñecementos previos do alumnado e, 
deste xeito, poder poñer en práctica unha metodoloxía axeitada ao nivel de cada alumno. 
 
 
Procedemento para a avaliación inicial de 2º de ESO 
 
Realizarase unha proba escrita ao principio de curso para avaliar o grado de coñecementos previos do alumnado e, 
deste xeito, poder poñer en práctica unha metodoloxía axeitada ao nivel de cada alumno. 
 
Procedemento para a avaliación inicial de 3º de ESO 
 
Realizarase unha proba escrita ao principio de curso para avaliar o grado de coñecementos previos do alumnado e, 
deste xeito, poder poñer en práctica unha metodoloxía axeitada ao nivel de cada alumno. 
 
Procedemento para a avaliación inicial de 4º de ESO 
 
Realizarase unha proba escrita ao principio de curso para avaliar o grado de coñecementos previos do alumnado e, 
deste xeito, poder poñer en práctica unha metodoloxía axeitada ao nivel de cada alumno. 
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Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato. 
 

Segundo indica a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, poderán acceder aos 
estudos de bacharelato os alumnos e alumnas que estean en posesión do título de graduado en educación secundaria 
obrigatoria e superasen a avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas académicas.  
Os alumnos e alumnas poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario durante catro anos. Nas materias 
que atinxen ao departamento de Matemáticas, os alumnos poderán matricularse en 1º curso das materias Matemáticas I 
(se se matriculan na modalidade de Ciencias) ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I (se cursan a modalidade 
Humanidades e Ciencias Sociais).  
Tras a aprobación do Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario 
de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e mentres non se dite 
outra norma, os alumnos que acaden o título de graduado en educación secundaria por calquera das modalidades poderá 
acceder ao Bacharelato. 
En 2º de Bacharelato poderán matricularse das materias Matemáticas II (se se matriculan na modalidade de Ciencias) ou 
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II (se cursan a modalidade Humanidades e Ciencias Sociais). Como indica a 
lei, “A superación das materias de segundo curso que impliquen continuidade estará condicionada á superación das 
correspondentes materias de primeiro curso. A dita correspondencia establecerase por vía regulamentaria”. Para cursar 
estas materias terán que ter cursada e aprobada a materia correspondente de 1º. Ademais, tamén poderán matricularse 
de Métodos Estatísticos e Numéricos, para a cal non é necesario acreditar ningún coñecemento previo, aínda que si é 
recomendable que teñan cursada e aprobada unha das Matemáticas que se ofertan en 1º de Bacharelato. Aconséllase 
tamén que de matricularse en Métodos, o fagan tamén dunha das Matemáticas que se ofertan en 2º. 
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Procedemento de avaliación continua. 
 

 
A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as distintas materias, terá un carácter 
formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. O 
profesorado de cada materia decidirá, ao remate do curso, se o alumno ou alumna logrou os obxectivos e alcanzou o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 
Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 
necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 
avaliacións continua e final das materias, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no 
apartado “Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de 
avaliación e criterios de cualificación” desta programación. 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 

 
Con carácter xeral, as cualificacións da ESO consistirán nunha media ponderada de probas escritas (75%) e táboas de 
observación (25%). Por contra, no Bacharelato, a cualificación na proba ordinaria será a media ponderada de probas 
escritas (80%) e táboas de observación (20%). 
 
As táboas de observación son táboas que conteñen os indicadores de comportamento asociados a un criterio de 
avaliación relacionado coa aprendizaxe de actitudes ou coa realización de determinados procedementos. As táboas de 
observación aplícanse observando o comportamento do alumnado durante a realización de tarefas específicas de 
avaliación (ou de varias tarefas da unidade didáctica, cando se trata de valorar a progresión da aprendizaxe). A táboa de 
observación denomínase: 

– Lista de cotexo se a puntuación dos ítems da táboa é binaria (mal/ben, SI/NON,...). 
– Escala de valoración se a puntuación se atén a unha escala con varios tramos (a/b/.../e, 

nada/pouco/bastante/moito, 1/2/ ... /10, etc.). 
As táboas de observación poden empregarse para avaliar accións como “valorar”, “interesarse por”, “respectar 
(normas)”, .... sempre e cando a súa aprendizaxe se reflicta en comportamentos observables (indicadores). 
 
EN PARTICULAR: 
 
En 1º de ESO.  
En cada avaliación realizaranse dúas probas escritas. A segunda proba valerá o dobre que a primeira, posto que incluirá 
toda a materia impartida na avaliación. 
A nota de cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

 Media das probas escritas: 80% 

 Traballo: 10% 

 Actitude: 5% 

 Caderno: 5% 

Será necesario obter cando menos un 4 nas probas escritas para que se realice esta media. 
A nota final da materia será a media aritmética das tres avaliacións. Será necesario acadar un 4 como mínimo en cada 
avaliación para poder aprobar a materia. 
 
En 2ª ESO e 3º ESO Matemáticas Aplicadas os criterios de cualificación serán os seguintes: 
A puntuación obterase cunha media ponderada das probas escritas (75%), tarefas que se realizan na casa (10%) e 
caderno, traballo e actitude na aula (15%). En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas. Non 
obstante é obrigatorio ter como mínimo unha nota media nos exames escritos de 4 puntos para considerar aprobada a 
materia. 
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En 3º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas  os criterios de cualificación serán os seguintes: 
 
A puntuación obterase cunha media ponderada de: 

 Probas escritas (75%) 

 Os traballos semanais que se entregan para realizar na casa (20%), no que non só conta o traballo individual, 
senón o traballo colaborativo a posteriori (cotexo das actividades realizadas, correccións e exposicións orais) 

 O traballo e actitude na aula (5%).  
 
Á súa vez, en cada avaliación realizaranse unha proba por unidade. Non obstante, cómpre alcanzar unha nota mínima 
de 4 nas probas escritas para efectuar a media ponderada.  A materia aprobarase se a media ponderada supera un 5. 
Se un alumno non alcanzase a nota mínima de 4 nalgunha das probas terá que realizar un exame final de avaliación. 
 
A nota final da materia será a media das tres avaliacións e considérase superada a materia se se obtén, cando menos, 
unha media de 5. En caso contrario, o alumnado deberá realizar un exame final en xuño para recuperar as avaliacións 
nas que tivese nota inferior a 5. 
 
No caso de 4º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, os criterios de avaliación son os seguintes: 
 
A puntuación obterase cunha media ponderada de: 

 Probas escritas (75%) 

 Os traballos semanais que se entregan para realizar na casa (20%), no que non só conta o traballo individual, 
senón o traballo colaborativo a posteriori (cotexo das actividades realizadas, correccións e exposicións orais) 

 O traballo e actitude na aula (5%).  
 
Á súa vez, en cada avaliación realizaranse una proba por cada unidade. Non obstante, cómpre alcanzar unha nota mínima 
de 4 nas probas escritas para efectuar a media ponderada.  A materia aprobarase se a media ponderada supera un 5. 
Se un alumno non alcanzase a nota mínima de 4 nalgunha das probas terá que realizar un exame final de avaliación. 
 
A nota final da materia será a media das tres avaliacións e considérase superada a materia se se obtén, cando menos, 
unha media de 5. En caso contrario, o alumnado deberá realizar un exame final en xuño para recuperar as avaliacións 
nas que tivese nota inferior a 5. 
 

En 4ºESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas e Matemáticas Aplicadas ás 

Ciencias Sociais II os criterios de cualificación son os seguintes: 

 
En cada avaliación realizaranse dúas probas escritas. A segunda proba valerá o dobre que a primeira, posto que incluirá 

toda a materia impartida na avaliación. 

A nota de cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

      Media das probas escritas: 90% 

  

Nota proba escrita =[( Nota 1ªProba + 2·Nota2ªProba):3]·0,90 

   

      Traballo e actitude: 10% . Entregaranse uns boletíns de traballo por tema. Terase en conta á hora de puntualos a 

súa presentación, claridade expositiva e uso adecuado da nomenclatura. 

  

Será necesario obter cando menos un 4 nas probas escritas para que se realice esta media. 

A nota final da materia será a media aritmética das tres avaliacións e considérase aprobada se obtén cando menos un 

4,5 de media. 

Será necesario acadar un 4 como mínimo en cada avaliación para poder aprobar a materia. 

Aqueles alumnos que obtiveran unha nota media inferior a 4,5 terán que realizar unha proba final co todo temario. 

 
No caso de 1º Bacharelato Matemáticas I,  os criterios de cualificación serán os seguintes: 
 
A puntuación obterase cunha media ponderada de: 
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 Probas escritas (90%) 

 Os traballos semanais que se entregan para realizar na casa (10%), no que non só conta o traballo individual, 
senón o traballo colaborativo a posteriori (cotexo das actividades realizadas, correccións e exposicións orais) 

 
Á súa vez, en cada avaliación realizaranse tres probas escritas: 

 1ª Proba (20%) 

 2ª Proba (20%) 

 3ª Proba- Exame de avaliación (60%) no que entrarán todos os contidos da avaliación. 
 
Para facer a media ponderada das probas escritas cómpre necesario obter unha nota mínima de 3 puntos en cada proba. 
 
A nota final da materia será a media das tres avaliacións, e considérase superada a materia se se obtén, cando menos, 
unha media de 5. En caso contrario, o alumnado deberá realizar un exame final en xuño para recuperar as avaliacións 
que teña nas que tivese nota inferior a 5. 
 
No caso de 1º Bacharelato Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I os criterios de cualificación serán os 
seguintes: 
A puntuación de cada avaliación será unha media ponderada que ven  dada pola seguinte fórmula: 
[80% Probas escritas + 20% Probas realizadas na clase e no programa Thatquiz]- Comportamento 
Á súa vez, en cada avaliación as probas escritas que se realicen serán eliminatorias sempre que se saque unha nota 
igual ou superior a 5, en caso contrario tendrá que realizar o exame final de cada avaliación que contendrá a materia de 
toda a avaliación. Non obstante é obrigatorio ter como mínimo unha nota media nos exames de 4,5 puntos para poder 
realizar a media ponderada. 
 
Por outra banda, realizaranse exames de recuperación en cada avaliación pero non se entregará a nota da recuperación 
hasta xuño. 
 
A nota final da materia será a media das tres avaliacións, e considérase superada a materia se se obtén unha media de 
5. (As medias realízanse coas notas numéricas obtidas en cada avaliación, non coa nota do boletín). En caso contrario, 
o alumnado deberá realizar un exame final en xuño para aprobar a materia. 
 
No caso de 2º Bacharelato Matemáticas II os criterios de cualificación serán: 
A nota final da materia calcularase do seguinte xeito: 

 Media ponderada dos bloques: 80% 

 Probas de avaliación continua: 10% 

 Traballo e actitude: 10% 

A media ponderada dos 4 bloques que compoñen a materia, calcularase do seguinte xeito: 
o BLOQUE I Álxebra: 20% 

o BLOQUE II Xeometría: 30% 

o BLOQUE III Análise: 30% 

o BLOQUE IV Estatística e Probabilidade: 20% 

Avaliación continua: Ao remate de cada bloque realizarase unha proba con preguntas dos bloques impartidos ata ese 
momento. 
 
No caso de 2º Bacharelato Métodos Estatísticos e Numéricos os criterios de cualificación serán os que seguen. 
Por cada unha das unidades que compoñen o temario da materia, os alumnos deberán realizar un boletín de exercicios 
(50% da nota) e un exame (50% da nota).  
A nota final será a media aritmética das notas obtidas en cada tema. 
 
No caso da ESA, os criterios de cualificación achéganse no anexo I. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO 
 

 
 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 
A proba extraordinaria de setembro constará, para todos os cursos, dunha proba escrita, na cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
Se un alumno ou alumna concorrese en convocatoria extraordinaria con materias de cursos consecutivos e supera a do 
curso máis alto, consideraráselle tamén como superada a do curso máis baixo, sempre e cando se presentase  
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Procedemento de avaliación extraordinaria no 
Bacharelato 

 
 
 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 
A proba extraordinaria de setembro constará, para todos os cursos, dun exame escrito, no cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes na ESO. 

 
 
Con carácter xeral, se un alumno ou alumna ten a materia de matemáticas do curso anterior non superada, será o profesor 
do curso actual o encargado de avaliar a este alumno ou alumna. 
Ao longo do curso faranse dúas probas (unha en decembro/xaneiro e outra en maio, en convocatoria oficial decretada 
pola CCP), e a materia dividirase en dúas partes. Os alumnos que non aproben a primeira parte, terán a posibilidade de 
superar a materia na segunda convocatoria. 
Na convocatoria ordinaria será o profesor do curso quen valorará nunha única proba se recupera a materia do curso 
anterior. 
Aos alumnos propoñeránselles actividades de cada bloque, as cales tamén serán valoradas á hora dunha cualificación 
positiva da materia, e poderán consultar dúbidas co profesor do curso actual. 
Se un alumno ou alumna coa materia pendente entrega as actividades que se lle propoñen e se presenta ás probas pero 
non as supera, consideraráselle superada a materia pendente sempre e cando supere a materia do curso actual 
 
 
Probas extraordinarias 
A proba extraordinaria de setembro constará,para todos os cursos, dun exame escrito, no cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes no Bacharelato. 

 
 
Con carácter xeral, se un alumno ou alumna do 2º curso de Bacharelato ten a materia de matemáticas do 1º curso non 
superada, será o profesor do curso actual o encargado de avaliar a este alumno ou alumna. 
Ao longo do curso faranse dúas probas (unha en decembro/xaneiro e outra en maio, en convocatoria oficial decretada 
pola CCP, e a materia dividirase en dúas partes. Os alumnos que non aproben a primeira parte, terán a posibilidade de 
superar a materia na segunda convocatoria. 
Na convocatoria ordinaria será o profesor do curso quen valorará nunha única proba se recupera a materia do curso 
anterior. 
Aos alumnos propoñeránselles actividades de cada bloque, as cales tamén serán valoradas á hora dunha cualificación 
positiva da materia, e poderán consultar dúbidas co profesor do curso actual. 
Se un alumno ou alumna superase a materia de Matemáticas II, consideraráselle aprobada a materia de Matemáticas I. 
Analogamente, se supera a materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, consideraráselle aprobada a materia 
de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 
 
 
Probas extraordinarias 
A proba extraordinaria de setembro constará, para todos os cursos, dun exame escrito, no cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 
e a práctica docente. 

 
 

 O alumnado síntese motivado pola materia. 

 O alumno realiza as tarefas que se lle encomendan. 

 O 70% do alumnado supera a materia. 

 Dáse o 80% da programación. 

 Respéctase a temporalización da programación. 
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Indicadores de logro para avaliar a programación 
didáctica. 

 
 
 
Dado que a extensión dos programas en case todas as materias é inabarcable, dende o departamento de 
Matemáticas entendemos que estes serían uns bos indicadores para avaliar a programación: 

 Impártese o 75% do temario. 

 Acádese un 70% de aprobados. 
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Medidas de atención á diversidade 
 

 
Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estable o currículo básico da educación secundaria obrigatoria 
e do bacharelato, a educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de 
atención á diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder 
ás necesidades educativas concretas do alumnado, ao logro dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e á 
adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación que lle impida 
alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e a titulación correspondente. 
Estableceranse as medidas curriculares e de organización pertinentes que aseguren o progreso do alumnado con 
necesidades educativas especiais, sempre seguindo as directrices do departamento de orientación e da dirección do 
centro. 
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Actividades complementarias e extraescolares 
 

 
 Celebración do Día Galego da Ciencia, no mes de novembro. 

 Co gallo do Día Escolar das Matemáticas, a asociación AGAPEMA celebra a FEIRA MATEMÁTICA 

(habitualmente no mes de maio). Esta actividade desenvólvese na zona da Coruña e está dirixida a todo o 

alumnado do centro que curse matemáticas ou un ámbito científico-tecnolóxico.  

 Posibilidade de celebrar no centro, conxuntamente coa Biblioteca e Dinamización, o día mundial das 

matemáticas (primeiro mércores de marzo), o día do número 𝜋 ou o día escolar das matemáticas (12 de maio) 

 Concurso de fotografía con temática relacionada co eido das matemáticas (números, simetrías, periodicidades, 

fractais, …). 

 Concurso de xadrez, durante o curso, coa participación de toda a comunidade educativa. 

 Feira científica organizada pola fundación Barrié de la Maza de A Coruña (do 24 ao 29 de outubro). 

 Se durante o curso xurdise algunha actividade de interese para a formación do alumnado, intentaríase realizala. 

 Participación nos concursos organizados por AGAPEMA: Rallie matemático, Canguro Matemático, etc. 

 

 


