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Cualificación e temporalización (1º da ESO) 

Distribución dos temas e datas aproximadas dos exames previstos no curso. 

 

BLOQUE 1A: NÚMEROS 

1. Os números naturais e os números enteiros 

1. EXAME 1A: Terceira semana de OUTUBRO 
BLOQUE 1B: NÚMEROS 

2. Fraccións 

3. Números decimais 

4. Porcentaxes 

2. EXAME 1B(*): Última semana de NOVEMBRO 

BLOQUE 1C: PROPORCIONALIDADE 

5. Proporcionalidade numérica. 

3. EXAME 1C: 12 ou 13 de DECEMBRO 

BLOQUE 2A: ÁLXEBRA 

6. Linguaxe alxébrica. Ecuacións de 1º grao. 

4. EXAME 2A: Última semana de XANEIRO 
BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 

7. Xeometría no plano.  

5. EXAME 2B: Primeira semana de MARZO 

BLOQUE 2C: XEOMETRÍA 

8. Xeometría no espazo. 

6. EXAME 2C(**): Primeira semana de ABRIL 

BLOQUE 3A: FUNCIÓNS 

9. Funcións. 

1. EXAME 3A: Segunda semana de Maio 

BLOQUE 3B: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

10. Estatística 

11. Probabilidade 

7. EXAME 3B: Segunda semana de XUÑO 

 

8. EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

 

 

 

 

II. Procedemento de cualificación en 1º da ESO. Matemáticas.  
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Hai previstos un total de 8 exames ao longo do curso, distribuídos segundo figura na táboa 
previa: tres no 1º trimestre, tres no 2º trimestre e dous no 3º trimestre. 

Cada exame abrangue a materia propia dun bloque temático, de xeito que considerarase que 
un alumno superou a materia dese bloque sempre e cando acade unha cualificación igual ou 
superior a 5 no exame correspondente. 

Só os bloques de Números e Xeometría contarán cun exame intermedio: 1A, no caso dos 
Números e 2B no caso da Xeometría.  

Todo aquel alumnado que obteña no exame 1A unha nota igual ou superior a 5 quedará exento 
da materia desta parte para o exame do final do bloque de números (1B). 

Todo aquel alumnado que obteña no exame 2B unha nota igual ou superior a 5 quedará exento 
da materia desta parte para o exame do final do bloque de xeometría (2C) 

No mes de xuño haberá un EXAME FINAL onde o alumnado terá que examinarse de todos 
aqueles bloques temáticos que non tivera superado no seu momento. 

 

♦ Cualificacións na materia 
 

A cualificación da avaliación obterase polo truncamento da seguinte nota: 

 

 NE: nota media dos exames realizados nesa avaliación   

 NC: nota aspectos complementarios contemplados ao longo do trimestre (ata 2 puntos 
(*)) 

        (*) 

1. Traballo desenvolvido na aula (ata 0,5 puntos) 
2. Realización e presentación dos cadernos de traballo e exercicios de 

repaso  
(ata 1 punto) 

3. Achegas por parte do alumnado nas dinámicas de aula (ata 0,5 puntos) 
 

Este mesmo sistema empregarase para o cálculo da nota global do curso, tendo en conta as 
notas de todos os exames realizados no curso, e de ser o caso, as notas obtidas no exame final. 

 

Aquel alumnado que non supere a materia na avaliación final de xuño fará un único 
exame cos contidos de todo o curso na convocatoria extraordinaria de setembro. Neste 
caso, será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (2º da ESO) 
 

NOTA AVALIACIÓN=0,80∗NE+NC
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BLOQUE 1A: NÚMEROS 

1. Números Enteiros. Potencias e Radicais 

2. Fraccións 

➔ EXAME 1A: FINAIS de OUTUBRO 

BLOQUE 1B: NÚMEROS 

3. Números decimais 

4. Proporcionalidade 

➔ EXAME 1B: PRINCIPIO de DECEMBRO 

BLOQUE 2A: ÁLXEBRA 

5. Expresións alxébricas: Polinomios. Operacións. Identidades notables 

➔ EXAME 2A: TERCEIRA SEMANA de XANEIRO 

BLOQUE 2B: ÁLXEBRA 

6. Ecuacións de 1º grao cunha incógnita. Problemas 

7. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Problemas 

➔ EXAME 2B: PRIMEIROS de MARZO 

BLOQUE 3A: XEOMETRÍA 

8. Semellanza. Teorema de Pitágoras. Repaso de figuras planas. Áreas 

9. Corpos xeométricos 

➔ EXAME 3A: PRIMEIROS de MAIO 

BLOQUE 3B: FUNCIÓNS E ESTATÍSTICA 

10. Funcións. Concepto. Interpretación de gráficas. Funcións de 1º grao 

11. Iniciación á estatística e a probabilidade 

➔ EXAME 3B: SEGUNDA SEMANA de XUÑO 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

Nas tres avaliacións: 

Faranse dous exames. A materia do primeiro exame volve entrar no segundo exame, pero os 
alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota non inferior a 6,5 quedan exentos 
de examinarse da materia do primeiro exame, a menos que o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para os que se examinaron 
de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e ao mesmo tempo servirá de recuperación 
da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 80%  
- O outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 
de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén se terá en conta 
dentro deste apartado 



 

Resumos Programación Matemáticas 4  

 
 

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo 
os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a nota acadada na primeira 
vez e tamén a nota da recuperación feita no exame final 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (3º da ESO. Matemáticas Académicas) 

En función da pertinencia didáctica en cada grupo establecerase un dos seguintes 
sistemas de temporalización e realización de exames 

DISTRIBUCIÓN DOS TEMAS (SISTEMA A): 

BLOQUE 1A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1. Números racionais 

2. Polinomios 

➔ EXAME 1A: FINAIS de OUTUBRO 

BLOQUE 1B: ÁLXEBRA 

3. Ecuacións de 2º grao 

4. Sistemas 

➔ EXAME 1B: PRINCIPIO de DECEMBRO 

BLOQUE 2A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

5. Progresións 

➔ EXAME 2A: TERCEIRA SEMANA de XANEIRO 

BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 

6. Figuras planas. Propiedades métricas 

7. Corpos xeométricos 

➔ EXAME 2B: PRIMEIROS de MARZO 

BLOQUE 3A: ANÁLISE E ESTATÍSTICA 

8. Funcións e gráficas. Funcións lineares e cadráticas 

9. Estatística 

➔ EXAME 3A: PRIMEIROS de MAIO 

BLOQUE 3B: FUNCIÓNS E ESTATÍSTICA 

10. Probabilidade 

➔ EXAME 3B: SEGUNDA SEMANA de XUÑO 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

Nas tres avaliacións: 
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Faranse dous exames. A materia do primeiro exame volve entrar no segundo exame, pero os 
alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota non inferior a 6,5 quedan exentos 
de examinarse da materia do primeiro exame, a menos que o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para os que se examinaron 
de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e ao mesmo tempo servirá de recuperación 
da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 80%  
- O outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 
de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén se terá en conta 
dentro deste apartado 

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo os 
alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a nota acadada na primeira vez e 
tamén a nota da recuperación feita no exame final 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 
terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos de todo o 
curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

DISTRIBUCIÓN DOS TEMAS (SISTEMA B): 

1. Números racionais 

2. Polinomios 

3. Ecuacións de 2º grao 

4. Sistemas 

5. Progresións 

6. Figuras planas. Propiedades métricas 

7. Corpos xeométricos 

8. Funcións e gráficas. Funcións lineares e cadráticas 

9. Estatística 

10. Probabilidade 

➔ EXAMES TEMAS 1-3: Antes do 5 de decembro 

➔ EXAMES TEMAS 4-7: Antes do 15 de marzo 

➔ EXAMES TEMAS 8-10: Antes do 15 de xuño 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

De cada tema faremos un exame. Non hai recuperacións. 

Para o cálculo da nota de cada avaliación realizarase a media de todos os exames  así como todo 
o traballo feitos ata o momento. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 80%  
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- O outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 
correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 
de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén se terá en conta 
dentro deste apartado 

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo os 
alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 
terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos de todo o 
curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (3º da ESO. Matemáticas Aplicadas) 

BLOQUE 1A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

12. Números racionais 

13. Polinomios 

➔ EXAME 1A: Finais de outubro 

BLOQUE 1B: ÁLXEBRA 

14. Ecuacións 

15. Sistemas de ecuacións 

➔ EXAME 1B: Principios de decembro 

BLOQUE 2A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

16. Sucesións e progresións 

➔ EXAME 2A: Finais de xaneiro 

BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 

17. Figuras planas. Propiedades métricas 

18. Movementos no plano 

19. Corpos xeométricos 

➔ EXAME 2B: Terceira semana de marzo 

BLOQUE 3A: FUNCIÓNS 

20. Funcións e gráficas.  

21. Funcións lineares e cadráticas 

➔ EXAME 3A: Primeiros de maio 

BLOQUE 3B: ESTATÍSTICA 

22. Estatística 

➔ EXAME 3B: Primeira semana de xuño 

➔ EXAME FINAL: Segunda semana de xuño 

PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN: 3º da ESO. Matemáticas 

Aplicadas.  
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Nas tres avaliacións: 

Faranse dous exames. A materia do primeiro exame volve entrar no segundo 

exame, pero os alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota 

non inferior a 6,5 quedan exentos de examinarse da materia do primeiro 

exame, a menos que o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para 

os que se examinaron de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e 

ao mesmo tempo servirá de recuperación da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

➢ Os exames contarán un 80%  

➢ outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 
correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada 
día, a resolución dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes 

de cada exame, e tamén se valorará neste apartado a correcta 
cumprimentación do caderno de traballo, con todos os exercicios feitos 

e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 
de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén 
se terá en conta dentro deste apartado 

O exame final, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán 

que facelo os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das 

avaliacións.  

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos 

mínimos do curso terá a opción de facer unha única proba escrita de 

recuperación global cos contidos de todo o curso. Será cualificado 

unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (4º da ESO. Matemáticas Académicas) 

BLOQUE 1A: NÚMEROS 

1. Números Reais 

2. Potencias e Radicais 

➔ EXAME 1A: FINAIS de OUTUBRO 

BLOQUE 1B: ÁLXEBRA 

3. Expresións alxébricas: Polinomios. Fraccións alxébricas sinxelas 

➔ EXAME 1B: PRINCIPIO DE DECEMBRO 
 

BLOQUE 2A: ÁLXEBRA 

4. Ecuacións e sistemas. Problemas 

5. Inecuacións 

➔ EXAME 2A: MEDIADOS de FEBREIRO 

BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 
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6. Semellanza.  

7. Trigonometría 

➔ EXAME 2B: PRIMEIROS de ABRIL 
 

BLOQUE 3A: XEOMETRÍA 

8. Xeometría analítica no plano 

➔ EXAME 3A: PRIMEIROS DE MAIO 

BLOQUE 3B1: FUNCIÓNS  

9. Funcións. F. Polinómicas, racionais, expoñenciais e logarítmicas 

BLOQUE 3B2: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

10. Estatística e probabilidade 

➔ EXAMEN 3B: SEGUNDA SEMANA de XUÑO 
 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

 

Procedemento de cualificación en 4º da ESO. Matemáticas Académicas.  

Nas tres avaliacións: 

Faranse dous exames. A materia do primeiro exame volve entrar no segundo exame, pero os 
alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota non inferior a 6,5 quedan exentos 
de examinarse da materia do primeiro exame, a menos que o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para os que se examinaron 
de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e ao mesmo tempo servirá de recuperación 
da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 80%  
- O outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 
de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén se terá en conta 
dentro deste apartado 

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo 
os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a nota acadada na primeira 
vez e tamén a nota da recuperación feita no exame final 
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Cualificación e temporalización (4º da ESO. Matemáticas Aplicadas) 

 

BLOQUE 1A: NÚMEROS 

1. Números enteiros e racionais 

2. Números reais 

➔ EXAME 1A: Finais de outubro 

BLOQUE 1B: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

3. Problemas aritméticos 

4. Polinomios 

➔ EXAME 1B: Principios de decembro 

BLOQUE 2A: ÁLXEBRA 

5. Ecuacións 

6. Sistemas de ecuacións 

➔ EXAME 2A: Finais de xaneiro 

BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 

7. Semellanza 

8. Problemas xeométricos 

➔ EXAME 2B: Terceira semana de marzo 

BLOQUE 3A: FUNCIÓNS 

9. Funcións e gráficas.  

10. Funcións elementais 

➔ EXAME 3A: Primeiros de maio 

BLOQUE 3B: ESTATÍSTICA 

11. Estatística 

12. Probabilidade 

➔ EXAME 3B: Primeira semana de xuño 

➔ EXAME FINAL: Segunda semana de xuño 

PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN: 4º da ESO. Matemáticas 

Aplicadas.  

Nas tres avaliacións: 

Faranse dous exames. A materia do primeiro exame volve entrar no segundo 

exame, pero os alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota 

non inferior a 6,5 quedan exentos de examinarse da materia do primeiro 

exame, a menos que o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para 

os que se examinaron de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e 

ao mesmo tempo servirá de recuperación da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

➢ Os exames contarán un 80%  
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➢ outro 20% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada 
día, a resolución dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes 

de cada exame, e tamén se valorará neste apartado a correcta 
cumprimentación do caderno de traballo, con todos os exercicios feitos 
e cubertos de xeito limpo e ordenado. No caso de realizarse as probas 

de autoavaliación que aparecen ao final de cada tema, a nota tamén 
se terá en conta dentro deste apartado 

O exame final, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán 

que facelo os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das 

avaliacións.  

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos 

mínimos do curso terá a opción de facer unha única proba escrita de 

recuperación global cos contidos de todo o curso. Será cualificado 

unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

 

Cualificación e temporalización (Módulos 3-4 da ESA Presencial) 

 

a) Polo que respecta aos exames que se fagan durante cuatrimestre, deberán quedar 

claros para os alumnos/as tres parámetros: 

 i) A materia obxecto do exame. 

 ii) A valoración do exame.  

iii) A obtención da cualificación provinte de exames.  

 Farase un exame ao rematar cada tema que constará de cuestións teóricas  e 

exercicios prácticos. 

A nota dos exames será o 70 % da nota final e obterase facendo a nota media entre 

os exames realizados en todo o cuatrimestre.  

b) Resultado doutras valoracións. Ademais das notas dos exames,  valoraranse 

aquelas incidencias que teñen un forte carácter de avaliación formativa: a participación 

nas discusións, a aportación de ideas, o plantexamento de preguntas, a confección 

dun caderno de clase, as saídas na clase, o traballo en grupo e a realización dos 

exercicios propostos para facer tanto dentro como fóra da aula. Daráselle a este 

apartado unha porcentaxe da nota final do 30 %. 

A nota final será a media ponderada destes dous apartados. Será necesario obter 

unha nota igual ou superior a 5 para superar o módulo. 

 

Temporalización dos contidos do Módulo 3 ESA Presencial. 

Aproximadamente, adicaráselle dúas semanas de curso a cada unha das oito 

unidades didácticas das que constan os cursos. 

Unidades didácticas do módulo: 



 

Resumos Programación Matemáticas 11  

 
 

1. Números e álxebra 

2. Xeometría 

3. Funcións 

4. Estatística 

5. Movementos e forzas 

6. Enerxía I 

7. Enerxía II 

8. Os cambios 

 

Temporalización do Módulo 4 ESA Presencial. 

Aproximadamente, adicaráselle dúas semanas de curso a cada unha das oito 

unidades didácticas das que constan os cursos. 

Unidades didácticas do módulo: 

1. Números e álxebra 

2. Xeometría 

3. Funcións 

4. Estatística e probabilidade 

5. A orixe e evolución da Terra e da vida 

6. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

7. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

8. Ecoloxía e medio ambiente. Xestión sostible do planeta 

 

 

Cualificación e temporalización (Módulos 3-4 da ESA Semipresencial) 
a) Polo que respecta aos exames que se fagan durante o cuatrimestre, deberán 

quedar claros para os alumnos/as tres parámetros: 

 i) A materia obxecto do exame. 

 ii) A valoración do exame.  

iii) A obtención da cualificación provinte de exames.  

Faranse un mínimo de dous exames que constarán de cuestións teóricas e exercicios 

prácticos. 

A nota dos exames será o 90 % da nota final e obterase facendo a nota media entre 

os exames realizados en todo o cuatrimestre.  

b) Resultado doutras valoracións. Ademais das notas dos exames,  valoraranse 

aquelas incidencias que teñen un forte carácter de avaliación formativa: a participación 

nas discusións, a aportación de ideas, o plantexamento de preguntas e a realización 

dos exercicios propostos para facer tanto dentro como fóra da aula. Daráselle a este 

apartado unha porcentaxe da nota final do 10 %. 

A nota final será a media ponderada destes dous apartados. Será necesario obter 

unha nota igual ou superior a 5 para superar o módulo. 
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Temporalización dos contidos do Módulo 3 ESA Semipresencial 

Aproximadamente, adicaráselle dúas semanas de curso a cada unha das oito 

unidades didácticas das que constan os cursos. 

Unidades didácticas do módulo: 

1. Números e álxebra 

2. Xeometría 

3. Funcións 

4. Estatística 

5. Movementos e forzas 

6. Enerxía I 

7. Enerxía II 

8. Os cambios 

 

Temporalización do Módulo 4 ESA presencial e Semipresencial 

Aproximadamente, adicaráselle dúas semanas de curso a cada unha das oito 

unidades didácticas das que constan os cursos. 

Unidades didácticas do módulo: 

1. Números e álxebra 

2. Xeometría 

3. Funcións 

4. Estatística e probabilidade 

5. A orixe e evolución da Terra e da vida 

6. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

7. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

8. Ecoloxía e medio ambiente. Xestión sostible do planeta 

 

 

Cualificación e temporalización (Bacharelato de Adultos Semipresencial) 
Remitímonos aos mesmos criterios e temporalización referido nos mesmos cursos do 

bachararelato ordinario. 
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Cualificación e temporalización (1 Bacharelato. Matemáticas I) 
 

IBLOQUE 1A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

11. Números Reais. Radicais 

12. Polinomios. Fraccións alxébricas 

➔ EXAME 1A: MEDIADOS de OUTUBRO 

BLOQUE 1B: ÁLXEBRA 

13. Ecuacións, inecuacións e sistemas 

➔ EXAME 1B: FINAIS DE NOVEMBRO 

BLOQUE 2A: XEOMETRÍA 

14. Trigonometría 

➔ EXAME 2A: MEDIADOS de XANEIRO 

BLOQUE 2B: XEOMETRÍA 

15. Xeometría Analítica 

16. Lugares xeométricos. Cónicas 

➔ EXAME 2B: MEDIADOS DE FEBREIRO 

BLOQUE 3A: ANÁLISE 

17. Funcións e Límites de funcións 

➔ EXAME 3A: PRIMEIROS DE ABRIL 

BLOQUE 3B: ANÁLISE 

18. Derivadas 

19. Aplicacións das derivadas 

➔ EXAMEN 3B: MEDIADOS DE MAIO 

BLOQUE 4A: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

20. Distribucións estatísticas 

21. Probabilidade 

➔ EXAME 4A: SEGUNDA SEMANA DE XUÑO 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

Procedemento de cualificación en 1º de Bacharelato C e T. Matemáticas.  

Nas tres avaliacións: 

Faranse dous exames, agás na terceira que se farán tres. A materia do primeiro exame volve 
entrar no segundo exame, pero os alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota 
non inferior a 6,5 quedan exentos de examinarse da materia do primeiro exame, a menos que 
o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous ou tres exames, pero para os que se 
examinaron de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e ao mesmo tempo servirá de 
recuperación da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 90%  
- O outro 10% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 
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correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado.  

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo 
os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a nota acadada na primeira 
vez e tamén a nota da recuperación feita no exame final 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (1 Bacharelato. Matemáticas Aplicadas ás CC SS 
I) 
 

BLOQUE 1A: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1. Números Reais. Radicais 

2. Aritmética mercantil (porcentaxes e xuros bancarios) 

➔ EXAME 1A: FINAIS de OUTUBRO 

BLOQUE 1B: ÁLXEBRA 

3. Polinomios. Fraccións alxébricas 

4. Ecuacións, inecuacións e sistemas 

➔ EXAME 1B: DECEMBRO 

BLOQUE 2A: ANÁLISE 

5. Funcións. Funcións elementais 

6. Límites de funcións 

➔ EXAME 2A: PRIMEIROS de MARZO 

BLOQUE 2B: ANÁLISE 

7. Iniciación ao cálculo de derivadas 

➔ EXAME 2B: PRIMEIROS de ABRIL 

BLOQUE 3A: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

8. Distribucións estatísticas. Estatística descritiva 

9. Cálculo de probabilidades 

10. Distribucións de Probabilidade de variable discreta e continua 

➔ EXAME 4A: SEGUNDA SEMANA DE XUÑO 

➔ EXAME FINAL: TERCEIRA SEMANA DE XUÑO 

Procedemento de cualificación en 1º de Bacharelato CC SS. Matemáticas.  

Nas tres avaliacións: 
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Faranse dous exames, agás na terceira que se farán só un. A materia do primeiro exame volve 
entrar no segundo exame, pero os alumnos e alumnas que no primeiro exame teñan unha nota 
non inferior a 6,5 quedan exentos de examinarse da materia do primeiro exame, a menos que 
o desexen facer de xeito voluntario. 

A nota da avaliación obtense facendo a media dos dous exames, pero para os que se examinaron 
de toda a materia no segundo, este valerá o dobre e ao mesmo tempo servirá de recuperación 
da materia do primeiro exame. 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 90%  
- O outro 10% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado.  

O EXAME FINAL, que será de recuperación das avaliacións pendentes, terán que facelo 
os alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha das avaliacións.  

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a nota acadada na primeira 
vez e tamén a nota da recuperación feita no exame final 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (2º Bacharelato. Matemáticas II) 
 

1. Matrices. Determinantes 

2. Sistemas de ecuacións lineares 

3. Xeometría no espazo 

4. Posicións relativas 

➔ Os catro primeiros exames realizaranse antes do 5 de decembro 

5. Métrica 

6. Funcións. Límites. Continuidade 

7. Derivadas 

8. Aplicacións das derivadas. Representación gráfica 

➔ Os exames correspondentes aos temas 5-8 realizaranse antes do 21 de marzo 

9. A integral 

10. Métodos de integración 

11. Probabilidade 

12. A binomial e a normal 
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Procedemento de cualificación en 2º de Bacharelato CC SS. Matemáticas.  

Ao finalizar cada tema realizarase un exame dese tema.  

A partir do tema 7 comenzaremos a repasar os seis primeiros temas: xunto co tema 7 entrarán 
os contidos do tema 1; co tema 8, os do tema 2, e así sucesivamente.  

• Para calcular a nota final do curso (ou das avaliacións) teremos en conta que a partir do tema 
7 a nota dos exames vai valer o dobre da nota de cada un dos 6 primeiros temas. Así para obter 
a nota final hai que facer o seguinte cálculo: • Se xi é a nota do exame i:  

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 2𝑥7 + 2𝑥8 + 2𝑥9 + 2𝑥10 + 2𝑥11 + 2𝑥12

18
 

 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 90%  
- O outro 10% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado.  

 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

Nas tres avaliacións: 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 

 

Cualificación e temporalización (2º Bacharelato. Matemáticas Aplicadas ás CC 
SS II) 
 

1. Matrices 

2. Determinantes 

3. Sistemas de ecuacións lineares 

4. Programación linear 

➔ Os catro primeiros exames realizaranse antes do 5 de decembro 

5. Funcións. Límites. Continuidade 

6. Derivadas 
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7. Aplicacións das derivadas 

8. Integración 

➔ Os exames correspondentes aos temas 5-8 realizaranse antes do 21 de marzo 

9. Probabilidade 

10. Variables aleatorias: a binomial 

11. Variables aleatorias: a normal 

12. Mostraxe. Inferencia 

 

Procedemento de cualificación en 2º de Bacharelato CC SS. Matemáticas.  

Ao finalizar cada tema realizarase un exame dese tema.  

A partir do tema 7 comenzaremos a repasar os seis primeiros temas: xunto co tema 7 entrarán 
os contidos do tema 1; co tema 8, os do tema 2, e así sucesivamente.  

• Para calcular a nota final do curso (ou das avaliacións) teremos en conta que a partir do tema 
7 a nota dos exames vai valer o dobre da nota de cada un dos 6 primeiros temas. Así para obter 
a nota final hai que facer o seguinte cálculo: • Se xi é a nota do exame i:  

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 2𝑥7 + 2𝑥8 + 2𝑥9 + 2𝑥10 + 2𝑥11 + 2𝑥12

18
 

 

En todas as avaliacións: 

- Os exames contarán un 90%  
- O outro 10% obterase do traballo desenvolvido na aula durante o período 

correspondente. Incluíndo a correcta realización dos exercicios de cada día, a resolución 
dos exercicios de reforzo que terán que entregar antes de cada exame, e tamén se 
valorará neste apartado a correcta cumprimentación do caderno de traballo, con todos 
os exercicios feitos e cubertos de xeito limpo e ordenado.  

 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

Nas tres avaliacións: 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do 
curso terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 

 

 

Cualificación final (setembro) 
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Na convocatoria de setembro os alumnos que non acadaron os obxectivos mínimos do 
curso terán a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos 
contidos de todo o curso. Serán cualificados unicamente tendo en conta a nota obtida 
neste exame. 

 


