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CONTIDOS 
MÍNIMOS 
ESIXIBLES 

- Operacións combinadas con números naturais con e sen paréntese. 

- Utilización das potencias en diferentes contextos. 

- Números primos e compostos. 

- Cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo. 

- Interpretación e utilización das fraccións. 

- Utilización dos números decimais e das operacións entre eles. 

- Utilización da xerarquía e propiedades das operacións combinadas de 
números enteiros. 

- Linguaxe alxébrica. 

- Ecuacións de primeiro grao. 

- Expresión de medidas. 

- Ángulos: convexo, cóncavo, chan, nulo e completo. 

- Clasificación dos polígonos, cuadriláteros e paralelogramos. 

- Calcular lonxitudes de circunferencias e ángulos. 

MATERIAL Caderno 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

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

 

 
1º TRIMESTRE: 

1. Números naturais 
2. Divisibilidade 
3. Números enteiros. Operacións. 
4. Potencias e raíz cadrada 
5. Fraccións 
6. Números decimais 

 

2º TRIMESTRE 

1. Ecuacións 
2. Magnitudes, proporcionalidade. 

Regra de tres. 
3. Funcións. 
4. Estatística e probabilidade. 

 
3º TRIMESTRE 

1. Formas xeométricas 
2. Figuras planas 
3. Lonxitudes e áreas 

  Faranse dous exames como mínimo por 
METODOLOXÍA DE Nº DE EXAMES E avaliación. Os exercicios serán do tipo 
AVALIACIÓN MODELO EXAMES dos 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 

Porcentaxes: 

Controis (farase a media  

ponderada): 70% 

 Caderno: 15% 

 Traballo na clase: 15% 

 

Consideraremos que o alumno aproba 
cando, con estas porcentaxes, obteña 
unha nota igual ou superior ao cinco. 

 

En setembro só se avalía pola nota do 
exame. 

PROCEDEMENTOS 
DE RECUPERACIÓN 

Haberá exames de recuperación por tema ou por avaliación segundo se 
vaia desenvolvendo o curso. 
En setembro os alumnos suspensos realizarán unha proba escrita.Se lles 
poderá dar actividades de repaso para preparar o exame. 

NOTA: para calquera dúbida sobre a información consultar co profesor ou profesora que imparte 

clases ou pedir a programación da materia. 


