
FICHA INFORMATIVA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS 2º BACH CCNN 
 

MATERIAL Apuntes elaborados polo departamento colgados na Aula Virtual. 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. Matrices 
2. Sistemas de ecuacións lineais 
3. Programación lineal 
4. Xeometría no espazo 

2º TRIMESTRE 

1. Límites e continuidade. 

2. Cálculo diferencial 

3. Cálculo integral 

3º TRIMESTRE 
1. Probabilidade 

2. Distribucións de probabilidae 

 
 
 
METODOLOXÍA DE 
AVALIACIÓN 

Nº DE EXAMES E 
MODELO EXAMES 

Farase xeralmente un exame.por bloques 
de contidos (pode variar segundo a 
duración das avaliacións). 
Os exercicios serán do tipo dos feitos na 
aula e do estilo dos exercicios das ABAU 
de cursos anteriores. 

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. 

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

Para calcular a cualificación final 
faremos a media aritmética de todos 
os exames 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
DE RECUPERACIÓN 

Farase unha recuperación, xeralmente, por 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 xuño os alumnos suspensos realizarán unha proba escrita sobre todo o 
estudado ao longo do curso e a materia estará aprobada cando a súa nota 
sexa igual ou superior a cinco. 
O alumnado coa materia pendente terá que superar probas escritas a longo do 
curso, en caso de non conseguilo, terán unha proba final en maio. 

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


