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CONTIDOS 
MÍNIMOS 
ESIXIBLES 

- Operar perfectamente con números reais, irracionais… 
- Resolver con soltura todo tipo de ecuacións polinómicas. 
- Coñecer e calcular o xuro simple e o xuro composto. 
- Calcular anualidades de capitalización e amortización. 
- Calcular co rigor preciso dominio, percorrido, puntos de corte cos 

eixos, recíproca… de todo tipo de función. 
- Utilizar con soltura as función exponencial e logarítimca. 
- Calcular límites e resolver indeterminacións ∞/∞, ∞-∞, 0/0, 1∞ 
- Dominar o concepto de derivada así como o seu cálculo na suma, 

produto e cociente de función elementais. 
- Aplicar as derivadas para o estudo e representación de función. 
- Calcular o coeficiente de correlación e a recta de regresión. 
- Distinguir entre sucesos dependentes e independientes e calcular 

as súas probabilidades. 
- Coñecer os números combinatorios e utilizalos na regra de Laplace 

MATERIAL Caderno de traballo, calculadora científica. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(A temporalización 
pode variar 
lixeiramente segundo 
a duración das 
avaliacións ou por 
imprevistos como 
folgas, baixas, ...) 

1º TRIMESTRE: 
1. Ecuacións, inecuacións e 

sistemas 
2. Aritmética mercantil 

 
2º TRIMESTRE 

1. Funcións 

2. Introdución ao cálculo diferencial 

3º TRIMESTRE 
1. Distribucións bidimensionais 

2. Probabilidade condicionada 

3. Distribucións de probabilidade 

   
  

Faranse xeralmente dous 
exames.por trimestre. 

METODOLOXÍA DE Nº DE EXAMES E Os exercicios serán do tipo dos 
AVALIACIÓN MODELO EXAMES feitos na aula e poderán incluír 

  contidos teóricos. 

EXERCICIOS DE 
CLASE 

Terán diversos graos de dificultade e intentarán potenciar as distintas 
capacidades asociadas á Competencia Matemática. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 
% DA NOTA 
GLOBAL 

Teremos exclusivamente en conta os coñecementos acadados. Aínda 
así, en caso de dúbida entre dúas cualificacións, poderemos valorar o 
seu esforzo diario. 

Cando haxa dúas notas na avaliación, faremos a media ponderada 
entre elas. Obterá o aprobado se a nota é igual ou superior a 5. 

A nota final será a media das tres avaliacións. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
DE RECUPERACIÓN 

Farase unha recuperación dos exames de cada trimestre, xeralmente, 
despois da avaliación. Cada alumno só terá que superar a proba 
correspondente ao exame suspenso. 
A final de curso, haberá unha nova recuperación para aqueles alumnos 
que non superaron algunha parte do programa. 
En setembro os alumnos suspensos realizarán unha proba escrita 
sobre todo o estudado ao longo do curso e a materia estará aprobda 
cando a súa nota sexa igual ou superior a cinco. 

NOTA: para calquera dúbida sobre a información consultar coa profesora que imparte clases ou 
pedir a programación da materia. 


