
 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas  

PROFESORES Manuel Teijido Canedo 

Sergio Novoa Rodríguez 
 

 
1º ESO 

2021-2022 

            

 CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
I+

Ó
N
 T1.- Los números naturales. Sistemas de numeración 

T2.-Potencias y raíces 

T3.-Divisibilidad 

T4.-Los números enteros 

  

 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T5.-Los números decimales. 

T6.-Sistema Métrico Decimal 

T7.-Las fracciones 

T8.-Operaciones con fracciones 

T9.-Proporcionalidad y porcentajes 

T10.-Álgebra 

  

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T11.-Rectas y ángulos 

T12.-Figuras geométricas 

             T13.-Áreas y perímetros 

T14.-Gráficas de funciones. 

T15.-Estadística. 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 80% 

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo, responsabilidade e actitude ante a materia) 20% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de cada avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas e as capacidades actitudinais descritas detalladamente na 
programación didáctica. 
A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 

-Cun peso do 20% a nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais; chamaremos a esa nota T1 
 -Cun peso do 80 %, a cualificación numérica das probas escritas realizadas no 1º trimestre mediante o procedemento 

descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota P1 

Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 
𝑵𝟏 = 𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟏 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟏 

2ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a fórmula da 1ª avaliación, ou sexa, 20% da nota ob-
tida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇2) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas realizadas 

no 2º trimestre (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟐 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟐) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



3ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores, ou sexa, 20% da 
nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇3) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas reali-

zadas no 3º trimestre (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟑) 

 
Cualificación convocatoria ordinaria: 

-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será 
esa mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que ava-
liará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo calenda-
rio escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exame da 
convocatoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia considerara-
se aprobada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 

 
OBSERVACIÓNS:  
i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 
Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas  

PROFESOR/A Joaquín García Lamela 

Silvia Veciño Abelenda 

Sergio Novoa Rodríguez 
 

 
2º ESO 

2021-2022 

            

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T1.-Los números naturales  

T2.- Los números enteros  

T3.-Los números decimales y las fracciones  

T4.- Operaciones con fracciones  

T5.- Proporcionalidad y porcentajes  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T6.- Álgebra  

T7.-Ecuaciones  

T8.- Sistemas de ecuaciones  

T9.- Teorema de Pitágoras  

T10.- Semejanza  

  

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T11.-Cuerpos geométricos 

T12.- Medida del volumen 

T13.- Funciones 

T14.-Estadística 

T15.- Azar y probabilidad 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 80% 

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo, responsabilidade e actitude ante a materia) 20% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de cada avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas e as capacidades actitudinais descritas detalladamente na 
programación didáctica. 
A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 

-Cun peso do 20% a nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais; chamaremos a esa nota T1 
 -Cun peso do 80 %, a cualificación numérica das probas escritas realizadas no 1º trimestre mediante o procedemento 

descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota P1 

Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 
𝑵𝟏 = 𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟏 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟏 

2ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a fórmula da 1ª avaliación, ou sexa, 20% da nota 
obtida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇2) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas realiza-

das no 2º trimestre (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟐 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟐) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



3ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores, ou sexa, 20% 
da nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇3) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas 

realizadas no 3º trimestre (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟑) 

 
Cualificación convocatoria ordinaria: 

-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será 
esa mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que 
avaliará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo ca-
lendario escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exa-
me da convocatoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia 
considerarase aprobada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 

 
OBSERVACIÓNS:  
i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 
Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas Académicas 

PROFESORES Lucía Rodríguez Ríos 

Montse Fernández Ramos 
 

 
3º ESO 

2021-2022 

 

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T13.- Tablas y gráficos Estadísticos  

T14.- Parámetros estadísticos  

T15.- Azar y probabilidad  

T1.-Fracciones y decimales  

T2.- Potencias y raíces  

T3.- Problemas aritméticos  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T5.- Lenguaje algebraico  

T6.- Ecuaciones  

T7.- Sistemas de ecuaciones  

T8.- Funciones y gráficas  

            T9.- Funciones lineales y cuadráticas      

 

 

 

 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
  T10.- Problemas métricos en el plano 

T11.- Cuerpos geométricos 

T12.- Transformaciones geométricas 

T4.- Progresiones 

            

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas Aplicadas 

PROFESORES Sergio Novoa Rodríguez 
 

 
3º ESO 

2021-2022 

 

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T13.- Tablas y gráficos Estadísticos   

T14.- Parámetros estadísticos  

T1.- Números naturales, enteros y decimales  

T2.- Fracciones  

T3.- Potencias y raíces  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T4.- Problemas de proporcionalidad y porcentajes  

T6.- Lenguaje algebraico  

T7.- Ecuaciones de primer y segundo grado  

T8.- Sistemas de ecuaciones  

 T5.- Secuencias numéricas. Progresiones aritméticas y geométricas      

  



3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
           T9.- Funciones y gráficas 

T10.-Funciones lineales y cuadráticas 

T11.- Elementos de geometría plana 

T12.- Figuras en el espacio 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 80% 

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo, responsabilidade e actitude ante a materia) 20% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de cada avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas e as capacidades actitudinais descritas detalladamente na 
programación didáctica. 
A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 

-Cun peso do 20% a nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais; chamaremos a esa nota T1 
 -Cun peso do 80 %, a cualificación numérica das probas escritas realizadas no 1º trimestre mediante o procedemento 

descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota P1 

Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 
𝑵𝟏 = 𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟏 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟏 

2ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a fórmula da 1ª avaliación, ou sexa, 20% da nota ob-
tida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇2) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas realizadas 

no 2º trimestre (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟐 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟐) 

 
3ª avaliación: 

-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores, ou sexa, 20% da 
nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇3) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas reali-

zadas no 3º trimestre (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟑) 

 
Cualificación convocatoria ordinaria: 

-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será 
esa mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que ava-
liará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo calenda-
rio escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exame da 
convocatoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia considerara-
se aprobada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



OBSERVACIÓNS:  
i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 
Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 
 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 

            
 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas Académicas 

PROFESORES Silvia Veciño Abelenda 

María Gómez Zamora 

Montse Fernández Ramos 
 

 
4º ESO 

2021-2022 

            

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T6.- Semejanza. Aplicaciones  

T7.-Trigonometría  

T1.- Números reales  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T4.-Funciones. Características  

T5.- Funciones elementales  

            T2.- Polinomios y fracciones algebraicas 

 

 

 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T3.- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

T9.-Estadística 

T10.- Distribuciones bidimensionales 

T11.-Combinatoria 

T12.-Cálculo de probabilidades 

T8.- Geometría analítica 

 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 

MATERIA Matemáticas Aplicadas 

PROFESORES Manuel Teijido Canedo 
 

 
4º ESO 

2021-2022 

            

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T1.- Números enteros y racionales  

T2.- Números decimales  

T3.- Números reales  

T4.- Problemas aritméticos  

 

  

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T5.- Expresiones algebraicas  

T6.- Ecuaciones  

T7.- Sistemas de ecuaciones  

T8.- Estadística  

T9.- Distribuciones bidimensionales  

  



3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T11.- Probabilidad 

T8.- Funciones. Características 

T9.- Funciones elementales 

T10.- Xeometría 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 80% 

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo, responsabilidade e actitude ante a materia) 20% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de cada avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas e as capacidades actitudinais descritas detalladamente na 
programación didáctica. 
A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 

-Cun peso do 20% a nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais; chamaremos a esa nota T1 
 -Cun peso do 80 %, a cualificación numérica das probas escritas realizadas no 1º trimestre mediante o procedemento 

descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota P1 

Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 
𝑵𝟏 = 𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟏 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟏 

2ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a fórmula da 1ª avaliación, ou sexa, 20% da nota ob-
tida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇2) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas realizadas 

no 2º trimestre (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟐 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟐) 

3ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores, ou sexa, 20% da 
nota obtida pola valoración das capacidades actitudinais (𝑇3) e 80 % da cualificación numérica das probas escritas reali-

zadas no 3º trimestre (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ (𝟎′𝟐 ∙ 𝑻𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑷𝟑) 

 
Cualificación convocatoria ordinaria: 

-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será 
esa mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que ava-
liará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo calenda-
rio escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exame da 
convocatoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia considerara-
se aprobada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



OBSERVACIÓNS:  
i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 
Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 

 
 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas I 

PROFESORES Joaquín García Lamela 
 

 
1º Bacharelato 

2021-2022 

            

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T1.-Números reais  

T2.- Sucesións  

T3.-Álxebra  

T4.- Resolución de triángulos  

T5.- Fórmulas e funcións trigonométricas  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T7.-Vectores  

T8.- Xeometría analítica  

            T6.- Números complexos 

 

T9.-   Lugares xeométricos. Cónicas  

  

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T10.- Funcións elementais 

T11.- Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas 

T12.- Derivadas 

T13.- Distribucións bidimensionais 

 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 

PROFESOR/A Montserrat Fernández Ramos 
 

 

1º Bacharelato 
2021-2022 

           

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T1.- Aritmética e álxebra. Números reais.  

 

T2.- Aritmética mercantil 

 

T3.- Álxebra 

 

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T4.-Análise de funcións. Funcións elementais.  

 

T5.- Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas.  

 

T6.- Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas.  

 

T7.- Derivadas. 

 

 

 

 

 

 



3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T.8.- Estatística y probabilidade. Distribucións bidimensionais.  

T.9.- Distribucións de probabilidade de variable discreta.  

T10.- Distribucións de probabilidade de variable continua 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 100% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas realizadas en cada trimestre, nas que a cualificación numérica 
obterase mediante o procedemento descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota Pi 

A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 
Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 

𝑵𝟏 = 𝑷𝟏 
2ª avaliación: 

-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a mesma fórmula que a anterior (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ 𝑷𝟐 

3ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ 𝑷𝟑 

Cualificación convocatoria ordinaria: 
-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será esa 
mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que ava-
liará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo calendario 
escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exame da convo-
catoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia considerarase apro-
bada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 
   OBSERVACIÓNS:  

i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

Estes procedementos serán común a tódolos curso de matemáticas: Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás 
Ciencias Sociais I, e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 

As cualificacións de cada avaliación obteranse na súa totalidade a partir das notas numéricas das probas escritas, calculadas 
mediante o mesmo procedemento que en Secundaria. 



Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 
 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas II 

PROFESOR/A Consuelo Castro Vázquez 
 

 
2º Bacharelato 

2021-2022 

           

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T7.- Límites de función  

T8.-Derivadas  

T9.- Aplicacións das derivadas  

T10.- Representación de función  

T11.- Cálculo de primitivas  

T12.- Integral definida.  

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

           T1.- Álxebra de Matrices  

T2.- Determinantes  

T3.- Sistemas de ecuacións lineais  

T4.- Vectores no espazo  

T5.- Puntos, rectas e planos no espazo  

  

3ª
 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 T6.- Problemas métricos 

T13.- Azar e probabilidade 

T14.- Distribucións de probabilidade 

 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais II 

PROFESOR/A Montse Fernández Ramos 
 

 
2ºBacharelato 

2021-2022 

            

 CONTIDOS  

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

T5.- Límites de funcións. Continuidade  

T6.- Derivadas. Técnicas de derivación  

T7.- Aplicación de las derivadas  

T8.- Representación de funcións  

T9.-   A integral definida  

 

  

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T10.- Azar e probabilidade  

T11.- As mostras estatísticas  

T12.- Inferencia estatística. Estimación da media  

T13.- Inferencia estatística. Estimación dunha proporción  

 

 

 

 

 

 



3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T1.- Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 

T2.- Álxebra de matrices 

T3.- Resolución de sistemas mediante determinantes 

T4.- Programación lineal 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 100% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Nota de avaliación: 
Tendo en conta o caracter progresivo deste proceso de avaliación continua, a cualificación (nota numérica) de cada avaliación 
ponderará sobre as seguintes. Teranse en conta as probas escritas realizadas en cada trimestre, nas que a cualificación numérica 
obterase mediante o procedemento descrito a continuación, no apartado i) probas escritas; chamaremos a esa nota Pi 

A cualificación de cada unha das tres avaliacións, deducirase da seguinte ponderación: 
1ª avaliación: 
Fórmula para obter a cualificación da primeira avaliación: 

𝑵𝟏 = 𝑷𝟏 
2ª avaliación: 

-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 1ª avaliación, 𝑁1 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 2º trimestre mediante a mesma fórmula que a anterior (𝑃2) 

Fórmula para obter a cualificación da segunda avaliación: 
𝑵𝟐 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟏 + 𝟎′𝟔 ∙ 𝑷𝟐 

3ª avaliación: 
-Cun peso do 40%, a cualificación obtida na 2ª avaliación, 𝑁2 

-Cun peso do 60%, a cualificación obtida no 3º trimestre mediante a mesma fórmula que as anteriores (𝑃3) 

Fórmula para obter a cualificación da terceira avaliación: 
𝑵𝟑 = 𝟎′𝟒 ∙ 𝑵𝟐 + 𝟎′𝟔 ∙ 𝑷𝟑 

Cualificación convocatoria ordinaria: 
-Se a cualificación da terceira avaliación é maior ou igual que 5, a cualificación na convocatoria ordinaria de xuño será esa 
mesma. 

-Se a cualificación da terceira avaliación é inferior a 5, o alumno deberá acudir a un exame de recuperación final que ava-
liará toda a materia impartida durante o curso. Dito exame farase na última semana do periodo lectivo segundo calendario 
escolar. Neste caso, se a nota do exame é inferior a 5, a materia está suspensa e o alumno deberá ir ao exame da convo-
catoria extraordinaria; se a nota do exame (que chamaremos 𝑵𝟒) é superior ou igual que 5, a materia considerarase apro-
bada e a cualificación obterase mediante a fórmula: 

𝒎á𝒙 {𝟓; (𝟎′𝟐 ∙ 𝑵𝟑 + 𝟎′𝟖 ∙ 𝑵𝟒)} 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 
   OBSERVACIÓNS:  

i) Probas escritas: 
Realizaranse como mínimo, unha proba parcial escrita por avaliación máis unha proba global que abarque todos os contidos 
estudados ata ese momento, e a ponderación farase proporcional ao número de unidades da proba correspondente. En cada 
avaliación entrarán contidos da avaliación anterior para facilitar a recuperación en caso de cualificacións suspensas. 
Pero o cálculo da cualificación será sempre mediante a ponderación proporcional ao número de unidades que se vaian avaliando 
en cada momento; chamaremos a esa nota 𝑷𝒊. 
Por exemplo: 
-Exemplo 1: se se realizase unha proba parcial de 2 unidades e outra global con 3 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 5 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

2 + 5
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



-Exemplo 2: se se realizasen tres probas, dúas parciais, a primeira de 1 unidade, a segunda de 1 unidade nova máis e a global 
con 2 unidades novas máis, a media sería: 

𝑃𝑖 =
1 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 1ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 2 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 2ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 + 4 ∙ 𝑛𝑜𝑡𝑎 3ª 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎

1 + 2 + 4
 

Na segunda e terceira avaliación,o cálculo da cualificación numérica das probas, Pi, farase coa mesma fórmula, tendo en conta o 
número de unidades, tanto as novas do trimestre a avaliar como as dos trimestres anteriores que se vayan repasar en cada 
momento, para facilitar a recuperación das avaliacións ao alumnado suspenso.  
 
Tendo en conta as necesidades, características e evolución de cada grupo, o profesor correspondente comunicará ao 
alumnado, coa antelación suficiente, o número de unidades que se preguntarán en cada proba e recordará a fórmula a 
aplicar para calcular a media de cada trimestre. 
 
ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente 
xustificados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor 
correspondente acorde outra data con él. 

 
 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmente co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de Matemáticas 
MATERIA Métodos estatísticos e numéricos 

PROFESOR/A Consuelo Castro Vázquez 
 

 
2º Bacharelato 

2021-2022 

     

 CONTIDOS  

1ª
 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N
 Resolución numérica de ecuaciones en general  

Resolución numérica de ecuaciones polinómicas  

            Álgebra matricial. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales 

 

   

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 Programación lineal  

Resolución numérica de sistemas ecuaciones no lineales  

Interpolación  

Integración numérica  

  

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 Probabilidad 

Variables estadísticas 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 50% 

Traballos elaborados na casa e na clase 50% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
Realizarase, como mínimo, unha proba escrita dentro de cada avaliación. A cualificación de cada alumno por avaliación obterase 
valorando un 50% a media das probas escritas e 50% os traballos elaborados tanto na clase como en casa. Despois de cada 
avaliación, para o alumnado que suspenda, farase un exame de recuperación. 

Cualificación convocatoria ordinaria: 
A nota final da convocatoria ordinaria obterase mediante a media aritmética de todas as avaliacións. Se esta cualificación é 
inferior a 5, o alumno ou alumna deberá ir á convocatoria extraordinaria a un exame de toda a materia. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos durante todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

 
 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmento co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas 
 

MATERIA Ciencias Aplicadas I 

PROFESOR/A Lucía Rodríguez Ríos 
 

 
1º FP Básica 

2021-2022 

            

 
CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

T1: Números naturais, enteiros e fraccións. Operacións e resolución de problemas 

T2:  Materiais e instrumentos de laboratorio 

T3: As formas da materia. Clasificación e definición dos estados 

T4:  Mesturas e substancias. Elementos e compostos 

  

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

T5: A enerxía nos procesos naturais. 

T6: Estruturas anatómicas básicas. Funcións e sistemas dos seres humanos 

T7: Saúde e enfermidade. Hábitos de saúde e principais doenzas nos seres humanos 

  

3ª
 A

V
A

 

T8: A alimentación: menús e dietas 

T9: Ecuacións de 1º grao. Resolución de problemas 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

1. Probas escritas e/ou orais, individuais 60% 

2. Rúbricas e escala de estimación para avaliar traballos na aula (producións escritas e orais, 
prácticas de laboratorio, investigacións, aprendizaxe cooperativo...) e revisión do caderno (que 
debe entregarse en cada proba escrita): 30% 

 

3. Listados de control para avaliar a observación directa (intervencións, iniciativa, presentacións) 
nas aulas de clase, de laboratorio e de informática: 10% 

 

40% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Realizarase, como mínimo, unha proba escrita dentro de cada avaliación. A cualificación de cada alumno por avaliación obterase 
valorando un 50% a media das probas escritas e 50% os traballos elaborados tanto na clase como en casa. Despois de cada 
avaliación, para o alumnado que suspenda, farase un exame de recuperación. 

Cualificación convocatoria ordinaria: 
Media das tres avaliacións= (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3  
A nota final da convocatoria ordinaria obterase mediante a media aritmética de todas as avaliacións. Se esta cualificación é 
inferior a 5, o alumno ou alumna deberá ir á convocatoria extraordinaria a un exame de toda a materia. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cualificación convocatoria extraordinaria: 
O alumnado que non obteña unha nota maior ou superior a 5 na convocatoria ordinaria, terá que presentarse ao exame 
correspondente da convocatoria extraordinaria, segundo o calendario que publique a Administración. O exame abarcará os 
contidos impartidos duranto todo o curso, e nesta convocatoria valorarase unicamente o exame. 

OBSERVACIÓNS:  

i) Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais en cada avaliación. Para 
aqueles alumnos que non superen unha avaliación, antes da celebración da seguinte avaliación, realizarase unha proba de 
recuperación da avaliación suspensa, que comprenderá TODA a materia dada nesa avaliación. 

A realización do apartado 2 será de carácter obrigatorio para unha avaliación positiva. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  



ii) Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, ou a outros casos debidamente xusti-

ficados, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia, salvo que o profesor corres-

pondente acorde outra data con él. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de confinamento prolongado, se a situación sanitaria obriga a cambiar o ensino presencial polo ensino non presencial, 

intentaremos continuar o proceso de ensino-aprendizaxe seguindo as directrices de traballo sinaladas nos apartados anteriores 

da programación (en situación normal) coas seguintes adaptacións: 

-Metodoloxía: as clases serán online a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo 

en todos os niveis, impartindo parte de cada clase a través de videoconferencia e outra parte será de traballo do alumnado na au-

la virtual, sempre co apoio do profesor. 

- Avaliación: as probas escritas, a non ser que se poidan realizar presencialmente, serán por vía telemática, utilizando algunha 

das ferramentas proporcionadas pola plataforma da aula virtual ou por calquer outro medio utilizado habitualmento co alumnado. 

Para a conformación da nota de avaliación (𝑁𝑖), sempre e cando o confinamento sexa total e prolongado no tempo, aplicarase a 

fórmula 𝑁𝑖 = 0′65 ∙ 𝑃𝑖 + 0′35 ∙ 𝑇𝑖 , sendo 𝑃𝑖  a nota numérica das probas escritas, calculada mediante a fórmula descrita nos 

apartados anteriores para cada nivel educativo, e 𝑇𝑖  a valoración das capacidades actitudinais tamén detalladas anteriormente 

para cada nivel. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Os alumnos ou alumnas en corentena, seguirán o desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual. Publicaranse 
durante a semana os contidos explicados e exercicios realizados coas solucións e indicacións axeitadas para poder 
facer o seguimento das clases. O profesor correspondente resolverá calquera cuestión ou dúbida, ben por correo electrónico ou a 
través de mensaxes/foro da aula virtual. 



 
 


