
IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

1º Bach mate
aplicadas ás

ciencias sociais

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1: Aritmética e álxebra. Números reais
T2: Aritmética mercantil

2 T3: Álxebra

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

3 T4: Análisis de funcións. Funcións elementais
T5: Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas
T6: Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas

4 T7: Derivadas

3ª
 A

VA

5 T 8: Estatística e probabilidade. Distribucións bidimensionais
T9: Distribucións de probabilidade de variable discreta

6 T10: Distribucións de probabilidade de varfiable continua



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 100,00%

,

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media. Fíxase como mínimo dúas probas/exames

parciais en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. Para aqueles alumnos que non superen unha avaliación, antes da celebración da seguinte avaliación,

realizarase unha proba de recuperación da avaliación suspensa, qiue comprenderá TODA a materia dada nesa

avaliación.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia, e as outras 

dúas horas  serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e podrán seguir a clase que nese momento se está a impartir en

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

1º Bach mate I

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1: Números reais
T2: Sucesións

2 T3: Álxebra

3 T4: Resolucións triángulos.
T5: Fórmulas e funcións trigonométricas

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T7: Vectores
T8: Xeometría analítica

5 T6: Números complexos

6 T9: Lugares Xeométricos. Cónicas

3ª
 A

VA

7 T10: Funcións elementais
T11: Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas
T12: Derivadas

8 T13: Distribucións bidimensionais



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 100,00%

,

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais

en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como dobre.

Para  aqueles  alumnos  que  non  superen  unha  avaliación,  antes  da  celebración  da  seguinte  avaliación,

realizarase unha proba de recuperación da avaliación suspensa, qiue comprenderá TODA a materia dada nesa

avaliación.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia, e as outras 

dúas horas  serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e podrán seguir a clase que nese momento se está a impartir en

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

1º ESO

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1 :  Os números naturais e sistemas de numeración
T2 :   Potencias  e raíces 

2 T3: Divisibilidade

3 T4: Os números enteiros

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T5: Os números decimais
T6: Sistema métrico decimal

5 T7: As fraccións
T8: Operacións con fraccións
T9: Proporcionalidadae e porcentaxes

6 T10:  Álxebra

3ª
 A

VA

7 T11: Rectas e ángulos
T12: Figuras xeométricas
T13: Áreas e perímetros

8 T14:  Gráficas de funcións
T15: Estatística



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media. Fíxase como mínimo dúas probas/exames

parciais en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. 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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das cinco horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia e as outras 

dúas serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir  de

xeito  presencial.  A maiores,  a través da aula virtual, colgaranse durante  a  semana as  indicacións,  explicacións e  tarefas

axeitadas para poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

2º Bach mate
aplicadas ás

ciencias sociais
II 

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1:Sistemas de ecuacións. Método de Gauss
T2:Álxebra de matrices

2 T3:Resolución de sistemas mediante determinantes
T4:  Programación lineal

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

6 T10: Azar e probabilidade.
T11: As mostras estatísticas

7 T12: Inferencia estatística. Estimación  da media
T13:Inferencia estatística.  Estimación dunha poboación

3ª
 A

VA

3 T5: Límites de funcións. Continuidade
T6:Derivadas. Técnicas de derivación

4 T7:Aplicación das derivadas
T8:Representación de funcións

5 T9: A integral definida



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Límites, continuidade e derivadas: incluiranse no módulo 3 da terceira avaliación, e avaliaranse dentro dese módulo.
Distribucións de probabilidade de variable continua: impartirase como unha introducción  ao módulo 7 de inferencia estatística.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 100,00%

,

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media.  Fíxase como mínimo unha proba/exame

parcial en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. 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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia, e a outra hora 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

2º Bach mate II 

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T7: Límites de funcións
T8: Derivadas
T9: Aplicacións das derivadas

2 T10: Representación de funcións
T11: Cálculo de primitivas
T12: Integral definida

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

3 T1: Álxebra de matrices
T2: Determinantes
T3: Sistemas de ecuación lineais

4 T4: Vectores no espazo
T5: Puntos, rectas e planos no espazo

3ª
 A

VA

5 T6: Problemas métricos

6 T13: Azar e probabilidade

7 T14: Distribucións de probabilidade



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SE

Derivadas: impartirase dentro do módulo 1, na primeira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 100,00%

,

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media.  Fíxase como mínimo unha proba/exame

parcial en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. 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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia, e a outra hora 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

2º ESO

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1 :  Os números naturais
T2 :   Os números enteiros

2 T3: Os números decimais e as fraccións
T4: Operacións coas fraccións

3 T5: Proporcionalidade e porcentaxes

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T6: Álxebra

5 T7: Ecuacións
T8: Sistemas de ecuacións

6 T9: Teorema de Pitágoras
T10:  Semellanza

3ª
 A

VA

7 T11: Corpos xeométricos
T12: Medida do volume

8 T13:  Funcións

9 T14: Estatística
T15: Azar e probabilidade



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Figuras xeométricas, áreas e perímetros: impartirase dentro do módulo 7, na terceira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

Funcións: impartirase dentro do módulo 8, na terceira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

Estatística e Probabilidade: impartirase dentro do módulo 9, na terceira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais

en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como dobre.

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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das cinco horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia e as outras 

dúas serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

,Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito  presencial.  A maiores,  a través da aula virtual, colgaranse durante  a  semana as  indicacións,  explicacións e  tarefas

axeitadas para poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

3º ESO
académicas

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T13:  Táboas e gráficos estatísticos
T14 :  Parámetros estatísticos
T15:  Azar e probabilidade

2 T1:  Fraccións e decimais
T2:  Potencias e Raíces

3 T3: Problemas aritméticos

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T5: Linguaxe alxebraica
T6:  Ecuacións
T7: Sistemas de ecuacións

5
T4: Progresións

6 T8: Funcións e gráficas
T9:  Funcións lineais e cuadráticas

3ª
 A

VA

7 T10:  Problemas métricos no plano

8 T11:  Corpos xeométricos
T12:  Transformacións xeométricas



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Semellanza:, corpos xeométrico e volume: Semellanza  impartirase dentro do módulo 8, na terceira avaliación, como unha introducción 
antes do tema 11; corpos xeométricos e volume impartirase no tema 11; a avaliación será dentro dese módulo.

Funcións: impartirase dentro do módulo 6, na segunda avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media. Fíxase como mínimo dúas probas/exames

parciais en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. 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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e as outras 

dúas horas  serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

3º ESO
aplicadas

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T13:  Táboas e gráficos estatísticos
T14 :  Parámetros estatísticos

2 T1:  Números naturais, enteiros e decimais
T2:  Fraccións

3 T3: Potencias e raíces

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T4: Problemas de proporcionalidade e porcentaxes

5
T6: Linguaxe alxebraico
T7: Ecuacións de primeiro e segundo grao

6 T8:  Sistemas de ecuacións

7 T5: Secuencias numéricas: Progresións aritméticas e xeométricas

3ª
 A

VA

7 T9: Funcións e gráficas
T10: Funcións lineais e cuadráticas

8 T11:  elementos de xeometría plana

9 T12:  Figuras no espacio



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Semellanza:, corpos xeométrico e volume:   impartirase dentro dos módulos 8 e 9, na terceira avaliación, e a avaliación será dentro 
dese módulo.

Funcións: impartirase dentro do módulo 7, na terceira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

Estatística, azar e probabilidade: impartirase dentro do módulo 1, na primeira avaliación, e a avaliación será dentro dese módulo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais

en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como dobre.

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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e as outras 

dúas horas serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito  presencial.  A maiores,  a través da aula virtual, colgaranse durante  a  semana as  indicacións,  explicacións e  tarefas

axeitadas para poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

4º ESO
académicas

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T8: Xeometría

2 T1: Números reais
T2: Polinomios e fraccións alxebraicas

3 T3: Ecuacións, inecuacións e sistemas

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T4: Funcións. Características
T5:  Funcións elementais

5
T6: Semellanza. Aplicacións

6 T7: Trigonometría

3ª
 A

VA

7

8 T9:  Estatística
T10:  Distribucións bidimensionais

9 T11: Combinatoria
T12: Cálculo de probabilidades



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Xeometría: impartirase dentro do módulo 1 da primeira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais

en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como dobre.

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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia, e a outra hora 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

4º ESO
aplicadas

2020-2021

Módulos 
avaliables

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 T1: Números enteiros e racionais
T2: Números decimais
T3: Números reais

2  T8: Funcións. Características
T9: Funcións elementais

3 T10: Xeometría

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 T4: Problemas aritméticos

5
T5: Expresións alxebraicas
T6: Ecuacións

6 T7: Sistemas de ecuacións

3ª
 A

VA

7 T11: Estatística
T2: Distribucións bidimensionais

8 T13: Probabilidade



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Sucesións e progresións: impartirase ao final do módulo 1, como unha ampliación deste, e avaliarase dentro dese módulo.

Xeometría: impartirase dentro do módulo 1 da primeira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

Funcións: impartirase dentro do módulo 2 da primeira avaliación, e avaliarase dentro dese módulo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5. Fíxase como mínimo dúas probas/exames parciais

en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como dobre.

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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia, e as outras 

dúas horas  serán de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas

MATERIA matemáticas

PROFESOR/A

2º Bach
métodos

estatísticos e
numéricos 

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

T1: Resolución numérica de ecuacións en xeral
T2: Resolución numérica de ecuacións polinómicas
T3: Álxebra matricial. Resolución numérica de sisatemas de ecuacións lineais

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

T4: Probabilidade
T5: Variables estatísticas
T6: Cadeas de Markov
T7: Series Temporales
T8: Programación lineal

3ª
 A

VA

T9: Resolución numérica de sistemas de ecuacións non lineais
T10: Interpolación
T11: Integración numérica



ONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 80,00%

Capacidades actitudinais (traballos prácticos, esforzo e responsabilidade) 20,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un 5 de media. Fíxase como mínimo dúas probas/exames

parciais en cada avaliación, máis unha proba final da materia dada en toda a avaliación, que computará como

dobre. 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.

IMPORTANTE: Para obter un 5 en xuño, é necesario ter as tres avaliacións aprobadas.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clases a través de videoconferencia, e a outra hora

será de traballo do alumnado na aula virtual.

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir de

xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e tarefas axeitadas para

poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de  Matemáticas 
 

MATERIA Ciencias Aplicadas I 

PROFESOR/A Montserrat Fernández Ramos 

 

 

1º FP Básica 

Ciencias 

Aplicadas I 

2020-2021 

 
 

Módulos 

avaliables 

CONTIDOS 

1

ª 

A

V

A

L

I

A

C

I

Ó

N 

1 
T1: Números naturais, enteiros e fraccións. Operacións e resolución de problemas 
 

2 
T2:  Materiais e instrumentos de laboratorio 

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

3 
T4:  Mesturas e substancias. Elementos e compostos 
 

  
 

2

ª 

A

V

A

L

I

A

C

I

Ó

N 

4 
T5: A enerxía nos procesos naturais. 

5 
T6: Estruturas anatómicas básicas. Funcións e sistemas dos seres humanos 
T7: Saúde e enfermidade. Hábitos de saúde e principais doenzas nos seres humanos 

  
 

3

ª 

A

V

A 

6 
T8: A alimentación: menús e dietas 
 

7 
T9: Ecuacións de 1º grao. Resolución de problemas 

 
 
CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

 

1. Probas escritas e/ou orais, individuais 

 

60,00% 

 

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% 

 

 

 

 

40,00% 



 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media das tres avaliacións: (NOTA 1ª AV+ NOTA 2ª AV+ NOTA 3ª AV )/3 = NOTA MEDIA XUÑO 

OBSERVACIÓNS: 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 una avaliación positiva. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o                     

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 
Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e as 

outras dúas horas serán de traballo do alumnado na aula virtual. 

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

Os alumnos/as en corentena compartirán pantalla dende a súa casa e poderán seguir a clase que nese momento se está a impartir                      

de xeito presencial. A maiores, a través da aula virtual, colgaranse durante a semana as indicacións, explicacións e                  

tarefas axeitadas para poder seguir as clases, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior. 
 

 

 


