
8.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Segundo o Decreto 86/2015 a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación 
secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora e para o alumnado de Bacharelato será 
continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a 
mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. Unha materia de carácter 
instrumental como é o caso da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese sistema pola 
imposibilidade de illar uns obxectivos doutros. 
 
8.1.- ETAPA ESO 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 1º ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
Durante cada trimestre o profesor realizará como mínimo dúas probas escritas que se basearán nos 
criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como finalidade a consecución dos estándares de 
aprendizaxe mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase materia de probas 
anteriores, poderá establecerse máis peso para dita proba. 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 
 

 
Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

30% 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) Preguntas orais e 
probas curtas. 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

70% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 



explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma das porcentaxes anteriores.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Realizarase unha proba escrita de recuperación de cada avaliación para aqueles 
alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na 
avaliación parcial. 

• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 
cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais e na correspondente recuperación. Os alumnos que só teñan que 
recuperar unha avaliación farán o exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar 
dúas ou tres avaliacións farán un exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha 
avalización parcial se a nota do exame e 5 ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial 
previamente non superada, a nota previa será substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais, recuperacións e exame final de xuño, un alumno ou alumno 
ten superadas  tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha 
delas),  a cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 1º ESO 
MATERIA: XOGOS MATEMÁTICOS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 



Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

50% 
Observación 
sistemática. 

 

Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 

50% 

Preguntas orais e 
probas curtas. 

Xogos. 
 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Axuda na elaboración de materiais. 
Participación activa nos xogos. 

 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 

 
A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma ** das porcentaxes anteriores.  
 
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Non haberá recuperacións parciais. 
 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
 A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media** das notas das avaliacións parciais. Cosoderarase 
que o alunmo superou a pateria s esa nota é 5 ou superior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba 
baseada nalgúns dos xogos individuais vistos na clase. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria): 
Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase da seguinte maneira: nota 
menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a x+1. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 2º ESO 
MATERIA: XOGOS MATEMÁTICOS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 



Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

50% 
Observación 
sistemática. 

 

Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 

50% 

Preguntas orais e 
probas curtas. 

Xogos. 
 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Axuda na elaboración de materiais. 
Participación activa nos xogos. 

 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 

 
A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma ** das porcentaxes anteriores.  
 
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Non haberá recuperacións parciais. 
 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
 A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media** das notas das avaliacións parciais. Cosoderarase 
que o alunmo superou a pateria s esa nota é 5 ou superior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba 
baseada nalgúns dos xogos individuais vistos na clase. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria): 
Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase da seguinte maneira: nota 
menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a x+1. 
 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 2º ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
Durante cada trimestre o profesor realizará como mínimo dúas probas escritas que se basearán nos 
criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como finalidade a consecución dos estándares de 
aprendizaxe mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase materia de probas 
anteriores, poderá establecerse máis peso para dita proba. 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 



conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

20% 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) Preguntas orais e 
probas curtas. 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

80% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma** das porcentaxes anteriores.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Realizarase unha proba escrita de recuperación de cada avaliación para aqueles 
alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na 
avaliación parcial. 

• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 
cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 



 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais e na correspondente recuperación. Os alumnos que só teñan que 
recuperar unha avaliación farán o exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar 
dúas ou tres avaliacións farán un exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha 
avalización parcial se a nota do exame e 5 ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial 
previamente non superada, a nota previa será substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais, recuperacións e exame final de xuño, un alumno ou alumno 
ten superadas  tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha 
delas),  a cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 3º ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
Durante cada trimestre o profesor realizará como mínimo dúas probas escritas que se basearán nos 
criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como finalidade a consecución dos estándares de 
aprendizaxe mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase materia de probas 
anteriores, poderá establecerse máis peso para dita proba. 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

20% 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
Preguntas orais e 

probas curtas. 
Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 



Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 
 Adecuación dos recursos empregados na 

súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

80% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma** das porcentaxes anteriores.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Realizarase unha proba escrita de recuperación de cada avaliación para aqueles 
alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na 
avaliación parcial. 

• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 
cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais e na correspondente recuperación. Os alumnos que só teñan que 
recuperar unha avaliación farán o exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar 
dúas ou tres avaliacións farán un exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha 
avalización parcial se a nota do exame e 5 ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial 
previamente non superada, a nota previa será substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais, recuperacións e exame final de xuño, un alumno ou alumno 
ten superadas  tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha 
delas),  a cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 4º ESO  
MATERIA : MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
Durante cada trimestre o profesor realizará como mínimo dúas probas escritas que se basearán nos 
criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como finalidade a consecución dos estándares de 
aprendizaxe mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase materia de probas 
anteriores, poderá establecerse máis peso para dita proba. 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

10% 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) Preguntas orais e 
probas curtas. 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

90% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 



*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma** das porcentaxes anteriores.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Realizarase unha proba escrita de recuperación de cada avaliación para aqueles 
alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na 
avaliación parcial. 

• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 
cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais e na correspondente recuperación. Os alumnos que só teñan que 
recuperar unha avaliación farán o exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar 
dúas ou tres avaliacións farán un exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha 
avalización parcial se a nota do exame e 5 ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial 
previamente non superada, a nota previa será substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais, recuperacións e exame final de xuño, un alumno ou alumno 
ten superadas  tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha 
delas),  a cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
 
 
 
 
 



8.2.- ESTUDOS DE BACHARELATO 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Primeiro curso de Bacharelato 
MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS  I 
MATERIA :  MATEMÁTICAS I 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 
 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente aproximada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

Para  
aproximar a 

nota ás 
unidades*** 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós 
compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) Preguntas orais e 
probas curtas. 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e 
funcionamento do equipo (no caso de 
proxectos grupais) 

 

100% Probas escritas * 

Probas específicas para os EA concretos. 
Contando o primeiro exame da avaliación 
o 30% e o segundo o 70%, no que se 
examinará de toda a materia da 
avaliación. 
Se só se realizase un exame, esa sería o 
100% nota 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 

 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a calculada segundo se reflicte no cadro anterior.  



A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Realizarase unha proba escrita de recuperación de cada avaliación para aqueles 
alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na 
avaliación parcial. 

• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 
cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (XUÑO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais e na correspondente recuperación. Os alumnos que só teñan que 
recuperar unha avaliación farán o exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar 
dúas ou tres avaliacións farán un exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha 
avalización parcial se a nota do exame e 5 ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial 
previamente non superada, a nota previa será substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais, recuperacións e exame final de xuño, un alumno ou alumno 
ten superadas  tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha 
delas),  a cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
***Observación: Para aproximar a nota ás unidades terase en conta traballo diario na aula. Se o profesor 
considera que éste é positivo tomarase á unidade enteira seguinte. Se o profesor considera que é 
negativo tomarase a unidade enteira anterior. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Segundo curso de Bacharelato 
MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS  II 
MATERIA :  MATEMÁTICAS II 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

Farase unha única proba escrita por avaliación, na que se examinarán das unidadas dadas nesa 
avaliación e nas anteriores (se as houbese).  
 



Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente aproximada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

Para  
aproximar a 

nota ás 
unidades*** 

Observación 
sistemática. 

 

Exposición de exercicios na pizarra 
Realización de debere 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós 
compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) Preguntas orais e 
probas curtas. 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e 
funcionamento do equipo (no caso de 
proxectos grupais) 

 

100% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a nota do exame correspondente aproximada segundo os 
criterios establecidos***.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de maio será a nota do exame da terceira avaliación ou , 
no caso de ter ésta suspensa, será a nota do exame ordinario de final de curso. Para aprobar cómpre 
unha nota de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5** na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Non haberá proba de recuparación por avaliación pois, como en cada avaliación 



entran todolos contidos vistos ata ese momento, no caso de aprobar esa avaliación 
recuperaría de inmediato ás anteriores. 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (MAIO) 
Ó final de curso realizarase un exame final tipo “selectividade” (no que entran tódolos contidos do 
curso) ao que se presentarán aqueles alumnos que non teñan aprobada a materia. 
Considerase que un alumno superou a materia en maio se a nota final de curso é 5 ou superior. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
maio, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro tipo “selectividade”, 
na que deberá examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera 
algunha avaliación parcial superada. 
 
***Observación: Para aproximar a nota das diferentes avaliacións parciais ás unidades terase en conta 
traballo diario na aula. Se o profesor considera que éste é positivo tomarase á unidade enteira seguinte. 
Se o profesor considera que é negativo tomarase a unidade enteira anterior. 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación ordinaria ou extraordinaria): Unha vez 
que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase da seguinte maneira: nota menor ou igual 
que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a x+1. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Segundo curso de Bacharelato 
MATERIA : MÉTODOS ESTATÍSTICOS  E NUMÉRICOS 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

 
Resumimos os criterios de cualificación para cada unha das avaliacións no seguinte cadro, tendo en 
conta que a nota será convenientemente redondeada sen decimais para obter a cualificación de cada 
avaliación: 

 
 
 

Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 

50% 

Asistencia a clase. 
Observación 
sistemática. 

 

Control de faltas de asistencia 
Exposición de exercicios na pizarra 
Atende e amosa interese polo traballo da 
clase 
Axuda e amosa respecto ós compañeiros. 
A súa relación co profesor/a e 
compañeiros é correcta. 
Coida o material e as instalacións. 

 

 (CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
10% 

Traballos e exercicios 
entregados 

 

Adecuación dos contidos ao que se 
pedía. 
Adecuación dos recursos empregados na 
súa elaboración. 
Claridade na presentación e/ou 
exposición. 
Distribución do traballo e funcionamento 
do equipo (no caso de proxectos grupais) 

 

40% Probas escritas * Probas específicas para os EA concretos 

(CSC) 
 (CCEC) 
(CCL) 
 (CD) 

 (CAA) 



Porcentaxe Procedementos Instrumentos Competencia clave 
(CSIEE) 

(CMCCT) 
 

*Probas escritas: En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a 
cada pregunta, sendo a cualificación final unha nota entre 0 e 10. As normas e criterios xerais de 
corrección, serán os seguintes: 
  Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica,  pero deberá quedar claro 
cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 
  A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración,  
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente,  aínda  que o resultado  non sexa  correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema. 
  Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, 
podendo restarse 1 punto como máximo por este concepto. 
 

A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma das porcentaxes anteriores.  
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media dos tres trimestres. Para 
aprobar cómpre unha media de 5 ou superior. ** 
Na convocatoria extraordinaria de setembro o departamento elaborará unha proba baseada no traballo 
do curso. Para aprobar cómpre como mínimo un 5 na proba. 
                       
                        RECUPERACIÓNS 
 

• Non haberá recuperacións por avaliación. 
• No caso dunha recuperación positiva (nota igual ou superior a 5) esta 

cualificación substituirá á da avaliación parcial correspondente aos efectos do 
cálculo da cualificación da avaliación final ordinaria 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA (MAIO) 
Ó final de curso realizarase un exame final ao que se presentarán aqueles alumnos con nota inferior a 
5 nalgunha das avaliacións parciais. Os alumnos que só teñan que recuperar unha avaliación farán o 
exame final desa avaliación. Os alumnos que teñan que recuperar dúas ou tres avaliacións farán un 
exame final coa materia de todo o curso. Superarase unha avalización parcial se a nota do exame e 5 
ou superior. En caso de superar unha avaliación parcial previamente non superada, a nota previa será 
substituída pola nova cualificación 
Se despois das tres avaliacións parciais e exame final de maio, un alumno ou alumna ten superadas  
tódalas  avaliacións  parciais  (cualificación  igual  ou maior  que  5 en cada unha delas),  a 
cualificación final de xuño será a media** das tres cualificacións parciais. 
En caso de que o alumno ou alumna non superase algunha das tres avaliacións parciais (nota inferior a 
5 nalgunha delas), a cualificación na avaliación ordinaria será sempre inferior a 5. 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de 
xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá 
examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
parcial superada. 
 
 
**Sistema de redondeo dunha cualificación (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 
recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase 
da seguinte maneira: nota menor ou igual que x,5 redondearase a x; nota maior que x,5 redondease a 
x+1. 
 
 

 



 
10.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 
 

Con aqueles alumnos que promocionaron ao curso seguinte pero que teñen a materia de 
matemáticas pendente actuarase do seguine xeito: 

1. Serán informados, por parte do seu profesor, do procedemento a seguir para poder recuperar 
a materia pendente. 

2. Proporcionaránselles unha serie de material fotocopiable cos contidos mínimos que se lles 
esixirán, así coma unha guía de actividades recomendadas e orientativas. 

3. Serán obxecto, ao longo do curso, dun seguimento levado a cabo polo seu profesor, que 
resolverá as súas dúbidas, orientarao no seu traballo e, se fose necesario, proporcionaríalle material que 
considerase oportuno. Os exercicios e/ou traballos, no caso de seren cualificados, deben presentarse 
nos prazos marcados polo profesorado correspondente; fóra de prazo consideraranse non presentados. 

4. Deberán de estar pendentes das datas de exames de recuperación (preguntándolle o seu 
profesor ou lendo os carteis de información que se porán a tal fin nos taboleiros das aulas). 

5. Aos alumnos daráselles a posibilidade de superar a materia antes do exame final, realizando 
dous exames parciais (no primeiro serán avaliados aproximadamente da metade dos contidos, e no 
segundo, da parte restante).  

6. O alumnado superará a materia pendente se a media aritmética das cualificacións dos 
anteditos exames é igual ou superior a cinco, sempre que a nota en cada unha das partes sexa superior a 
3,5.  

7. No caso de non obter cualificación positiva deste xeito, terán dereito a dous exames finais (un 
en maio e outro extraordinario en  setembro). 

 
Aos alumnos da ESO que  aproben a materia do curso, considérase que recuperan a pendente, 

sempre que se presenten aos exames de recuperación. De non presentarse a eses exames, suspenderáselle a 
materia dos dous cursos. Nesta casuística podería acontecer: 
PRESENTOUSE ÓS 

EXAMES DE 
PENDENTES 

APROBOU A 
MATERIA 

PENDENTE 

APROBOU A 
MATERIA DO 

CURSO 

NOTA FINAL  DA MATERIA 
PENDENTE NO CURSO 

SI SI SI ** ** 
SI SI NON ** ** 
SI NON SI 5 ** 

NON NON SI N.P. 4 
NON NON NON N.P. ** 
 
** Nota que corresponda segundo os criterios especificados nesta programación. 

 
              9. No caso dos alumnos de bacharelato, considérase que teñen que aprobar a materia pendente, 
para aprobar a do curso actual. 
 

 
Observación: enténdese que o seu profesor é  o profesor ou profesora do Departamento que imparta a 
materia no grupo-clase ao que pertence o alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTIDOS MÍNIMOS PARA AS MATERIAS PENDENTES 
1º ESO 
MATEMÁTICAS 
TEMA 1. NÚMEROS NATURAIS. DIVISIBILIDADE. 

• Divisibilidade dos números naturais. Criterios de divisibilidade. 
• Números primos e compostos. 
• Descomposición dun número en factores primos. 
• Múltiplos e divisores comúns a varios números. Máximo común divisor e mínimo común 

múltiplo de dous ou máis números naturais. 
• Xerarquía das operacións. 
• Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 

o cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 
TEMA 2. NÚMEROS ENTEIROS 

• Números   negativos. Significado e utilización en contextos reais 
• Números enteiros. Representación e ordenación na recta numérica  
• Operacións con números enteiros 

TEMA 3. POTENCIAS E RAICES. 
• Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural.  
• Operacións con potencias. 
• Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
• Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
• Xerarquía das operacións. 

TEMA 4. FRACIÓNS 
• Fraccións en contornas cotiás 
• Fraccións equivalentes. 
• Comparación de fraccións. 
• Representación, ordenación e operacións. 

TEMA 5. NÚMEROS DECIMAIS 
• Números decimais. Representación, ordenación e operacións. Relación entre fraccións e 

decimais. Conversión e operacións 
• Elaboración e ut ilización de estratexias para o cálculo mental, o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 
TEMA 6. MAGNITUDES PROPORCINAIS. PORCENTAXES 

• Razón e proporción. Magnitudes directamente proporcionais. 
• Constante de proporcionalidade. 
• Cálculos con porcentaxes ( mental, manual, calculadora). Aumento e diminucións porcentuais. 
• Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou variacións 

porcentuais. 
• Elaboración e ut ilización de estratexias para o cálculo mental, o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 
TEMA 7. ECUACIÓNS 

• Iniciación á linguaxe alxebraico. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen 
situacións reais, ao alxebraico e viceversa. 

• Valor numérico dunha expresión alxebraica. 
• Operacións con expresións alxebraicas sinxelas. 
• Transformación e equivalencias. Identidades. 
• Operacións con polinomios en casos sinxelos. 
• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución. 
• Resolución de problemas. 

TEMA 8. TÁBOAS E GRÁFICOS 



• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun sistema de eixos 
coordenados. 

• O concepto de función: Variable dependente e independente. 
• Formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica, fórmula). 
• Análise e comparación de gráficas. 
• Funcións lineais. 
• Representacións da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta. 
• Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador para a construción e 

interpretación de gráficas. 

TEMA 9. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE ( NON ENTRAN NO EXAME OS CONTIDOS DESTE TEMA) 

EMA 10. MEDIDA DE MAGNITUDES 

• Unidades do Sistema Métrico Decimal.  
• Lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume: Equivalencias entre as medidas de 

capacidade e volume.  
• Sistemas monetarios: O Sistema monetario da Unión Europea. Unidade principal: o euro.  
• Resolución de problemas de medida.  
• Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. 

TEMA 11. ELEMENTOS XEOMÉTRICOS 

• Elementos básicos da xeometría do plano. 
• Relacións e propiedades de figuras no plano: Paralelismo e perpendicularidad. 
• Ángulos e as súas relacións. 
• Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. 
• Propiedades. 
• Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 
• Circunferencia e círculo, 
• Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas 

TEMA 12. FIGURAS XEOMÉTRICAS 

• Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
• Figuras planas elementais: triángulo, cadrado, figuras poligonales. 
• Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 
• Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. 
• Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas 

TEMA 13. LONXITUDES E ÁREAS 

• Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas.  
• Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 
• Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares. 

TEMA 14. CORPOS XEOMÉTRICOS. VOLUMES 

( NON ENTRAN NO EXAME CONTIDOS DESTE TEMA) 

PERO SI HAI QUE SABER CALCULAR VOLUMES 

 

XOGOS MATEMÁTICOS 

TEMA 1. NÚMEROS NATURAIS. 
• Propiedades das operacións (suma, resta , multiplicación e división) con números naturais. 

TEMA 2.  DIVISIBILIDADE. 
• Divisibilidade. 



• Múltiplos dun número. 
• Divisores dun número. 
• Números primos e compostos. 
• Descomposición dun número factores. 
• Máximo común divisor. 
• Mínimo común múltiplo  

 
TEMA 2. NÚMEROS ENTEIROS 

• Números   negativos. Significado e utilización en contextos reais 
• Números enteiros. Representación e ordenación na recta numérica  
• Operacións con números enteiros 

TEMA 3. POTENCIAS E RAICES. 
• Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural.  
• Operacións con potencias. 
• Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
• Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
• Xerarquía das operacións. 

TEMA 4. FRACIÓNS 
• Fraccións en contornas cotiás 
• Fraccións equivalentes. 
• Comparación de fraccións. 
• Operacións con fraccións. 

 

TEMA 5:  DECIMAIS 
• Números decimais. Representación, ordenación e operacións. Relación entre fraccións e 

decimais. Conversión e operacións 
• Elaboración e ut ilización de estratexias para o cálculo mental. 

 

TEMA 6. ÁLXEBRA 

• Iniciación á linguaxe alxebraico. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen 
situacións reais, ao alxebraico e viceversa. 

• Valor numérico dunha expresión alxebraica. 
• Operacións con expresións alxebraicas sinxelas. 
• Transformación e equivalencias. Identidades. 
• Operacións con polinomios en casos sinxelos. 
• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución. 
• Resolución de problemas. 

 

TEMA 7:  PROPRCIONALIDADE E PORCENTAXES 
• Razón e proporción. Magnitudes directamente proporcionais. 
• Cálculos con porcentaxes ( mental, manual, calculadora). Aumento e diminucións porcentuais. 
• Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou variacións 

porcentuais. 
 

TEMA 8. FIGURAS XEOMÉTRICAS 

• Cuadriláteros. 
• Propiedades dos paralelogramos. 



• Polígonos regulares. 
• Circunferencia.  
• Círculo. 

 
TEMA 9. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

• Poboación e mostra. 
• Variables estatísticas. 
• Frecuencias. Táboas de frecuencias. 
• Gráficos estatísticos. 
• Medidas estatísticas. 
• Experimentos aleatorios. 
• Probabilidade. Regra de Laplace. 

 
 
 
2º ESO 

MATEMÁTICAS  

UNIDADE  1: NÚMEROS ENTEIROS  E DIVISIBILIDADE 

• Os  números enteiros 
• Suma e resta de números  enteiros. 
• Multiplicación e división  de números  enteiros. 
• Potencias. 
• Raíz cadrada. 
• Operacións combinadas. 
• Divisores  e múltiplos. 
• Números primos e compostos. 
• M.C.D. e m.c.m. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  2: FRACCIÓNS 

• Diferentes  interpretacións  dunha fracción. 

• Fraccións equivalentes. 
• Amplificación e simplificación. 
• Redución a común denominador de  fraccións. 
• Comparación e ordenación de fraccións. 
• Suma e resta de fraccións. 
• Multiplicación e división  de fraccións. 
• Potenciación e radicación de fraccións. 
• Operacións combinadas  con fraccións. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  3: NÚMEROS DECIMAIS 

• Fraccións e números  decimais. 
• Aproximacións  e erros. 
• Suma, resta e multiplicación de números  decimais. 
• División de números  decimais. 
• Potencias  e raíz  cadrada de números decimais. 
• Notación científica.  
• Tipos  de números decimais. 
• Conversión dun número decimal a fracción. 



• Os  números racionais 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  4: PROPORCIONALIDADE  NUMÉRICA 

• Razón e proporción. 
• Magnitudes  directamente proporcionais. 
• Porcentaxes. 
• Magnitudes  inversamente proporcionais. 
• Repartos  proporcionais. 
• Proporcionalidade composta. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE 5: ÁLXEBRA 

• Operar  con monomios. 
• Recoñecer os  polinomios como suma de monomios. 
• Determinar o grao dun  polinomio. 
• Obter o valor numérico dun  polinomio. 
• Sumar, restar e multiplicar  polinomios. 
• Dividir un polinomio entre un monomio. 
• Desenvolver as igualdades notables: cadrado  dunha  suma,  cadrado  dunha diferenza e 

suma por  diferenza. 

UNIDADE  6: ECUACIÓNS 

• Ecuacións e identidades 
• Ecuacións equivalentes. 
• Ecuacións de primeiro grao. 
• Ecuacións de segundo grao. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  7. SISTEMAS  DE ECUACIÓNS LINEAIS 

• Ecuacións lineal con dúas  incógnitas. 
• Sistemas  de ecuacións lineais. 
• Métodos  de resolución. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  8. ELEMENTOS  BÁSICOS  DE XEOMETRÍA. XEOMETRÍAPLANA 

• Puntos, rectas e planos. 
• Ángulos  no plano. 
• Teorema  de Pitágoras. 
• Repaso de áreas e perímetros de figuras no  plano. 
• Representación de obxectos  no plano. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  9. SISTEMA SESAXESIMAL 

• Medida de ángulos. 
• Operacións con medidas  de ángulos. 
• A medida do tempo. 
• Circunferencia e arco. 
• Resolución de problemas. 



UNIDADE  11. POLIEDROS 

• Poliedros. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas. 
• Áreas  e volumes de prismas rectos. 
• Paralelepípedos. 
• Áreas e volumes de ortoedros e  cubos. 
• Pirámides. 
• Áreas  e volumes de pirámides regulares  rectas. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  12. CORPOS REDONDOS 

• Corpos  redondos  ou de revolución. 
• Cilindros. 
• Áreas e volumes de cilindros. 
• Conos. 
• Área e volumes dos  conos. 
• Esfera. 
• Área e volume dunha  esfera. 
• Corpos  e superficies esféricas. 

XOGOS MATEMÁTICOS 

UNIDADE  1: NÚMEROS ENTEIROS  E FRACCIONARIOS 

• Os  números enteiros 
• Suma e resta de números  enteiros. 
• Multiplicación e división  de números  enteiros. 
• Potencias. 
• Raíz cadrada. 
• Operacións combinadas. 
• Divisores  e múltiplos. 
• Números primos e compostos. 
• M.C.D. e m.c.m. 
• Resolución de problemas 
• Fraccións equivalentes. 
• Amplificación e simplificación. 
• Redución a común denominador de  fraccións. 
• Comparación e ordenación de fraccións. 
• Suma e resta de fraccións. 
• Multiplicación e división  de fraccións. 

UNIDADE  2: NÚMEROS DECIMAIS. NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

• Fraccións e números  decimais. 
• Aproximacións  e erros. 
• Suma, resta e multiplicación de números  decimais. 
• División de números  decimais. 
• Potencias  e raíz  cadrada de números decimais. 
• Notación científica.  
• Tipos  de números decimais. 
• Conversión dun número decimal a fracción. 
• Os  números racionais 
• Resolución de problemas. 



UNIDADE 3: POTENCIAS E RAICES 

• Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural.  
• Operacións. 
• Cadrados perfectos.  
• Raíces cadradas.  
• Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
• Xerarquía das operacións 

UNIDADE  4: ECUACIÓNS E SISTEMAS 

• Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao 
• Resolución de problemas con ecuacións de primeiro e segundo grao 
• Sitemas de ecuacións. Resolución. 
• Resoluciónde preoblemas con sistemas 

UNIDADE 5: SISTEMA MÉRICO DECIMAL 

• Magnitudes e unidades. 
• Unidades de lonxitude. 
• Unidades de capacidade. 
• Unidades de masa. 
• Unidades de superficie. 
• Unidades de volume. 
• Relación entre as unidades de volume, capacidade e masa  

 
UNIDADE  6: POLÍGONOS, PERÍMETROS E ÁREAS 

• Puntos, rectas e planos. 
• Ángulos  no plano. 
• Teorema  de Pitágoras. 
• Repaso de áreas e perímetros de figuras no  plano. 

UNIDADE  7: CORPOS XEOMÉTRICOS 

• Poliedros. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas. 
• Áreas  e volumes de prismas rectos. 
• Paralelepípedos. 
• Áreas e volumes de ortoedros e  cubos. 
• Pirámides. 
• Áreas  e volumes de pirámides regulares  rectas. 
• Cilindros. 
• Áreas e volumes de cilindros. 
• Conos. 
• Área e volumes dos  conos. 
• Esfera. 
• Área e volume dunha  esfera. 

UNIDADE 8: FUNCIÓNS E GRÁFICAS 
• Localizar e representar puntos. 
• Táboas e gráficas. 
• Concepto de función. 
• Representación dunha función. 
• Características das funcións. 



• Funcións lineais. 
• Gráfica dunha función lineal. 
• Ecuación da recta que pasa por dous puntos. 
• Ecuacións da recta.. 

UNIDADE 9:ESTATÍSTICA 
• Poboación e mostra. Variable estatística. 
• Tipos de variables estatísticas. 
• Reconto de datos. 
• Táboas de frecuencias. 
• Gráfico de barras e de sectores. 
• Histogramas. 
• Moda, media, mediana, desviación típica e desviación media, percorrido. 

 
3º ESO 
MATEMÁTICAS 

UNIDADE  1: CONXUNTOS NUMÉRICOS 

• Números  naturais, enteiros  e fraccionarios. 
• Fraccións equivalentes. 
• Comparación e representación de fraccións. 
• Operacións con fraccións. 
• Números  decimais exactos  e periódicos. 
• Obtención de fraccións xeratrices. 
• Números  racionais  e números irracionais. 
• Noción de número real. 
• aproximacións. 
• Representación na recta. 

UNIDADE 2. POTENCIAS E  RAICES 

• Potencias  e raíces. 
• Potencias  de expoñente enteiro. 
• Notación científica. 
• Operacións  en notación científica. 
• Raíces de números  reais. 
• Operacións con radicais. 
• Potencias  de expoñente fraccionario. 

UNIDADE  3: POLINOMIOS. 

• Expresións  alxébricas. 
• Monomios. 
• Operacións con monomios. 
• Polinomios. 
• Operacións con polinomios. 
• Produtos  notables. 

UNIDADE 4:  DIVISIÓN DE  POLINOMIOS 

• División de polinomios. 
• Regra de Ruffini. 
• Raíces dun polinomio. Teoremas  do resto e do factor. 
• Factorización. 



• Fraccións alxébricas. 
• Operacións con fraccións  alxébricas. 

UNIDADE 5: ECUACIÓNS E SISTEMAS DE  ECUACIÓNS 

• Ecuacións e identidades. 
• Ecuacións equivalentes. 
• Ecuacións de primeiro grao. 
• Ecuacións de segundo grao. 
• Ecuacións de terceiro e cuarto grao 
• Resolución de problemas. 
• Ecuacións lineais  con dúas incógnitas. 
• Sistemas  ecuacións lineais. 
• Resolución de sistemas de ecuacións  lineais. 
• Representación gráfica dunha ecuación lineal. 
• Resolución gráfica dun sistema de ecuacións. 
• Resolución de problemas. 

UNIDADE  6: PROPORCIONALIDADE  XEOMÉTRICA 

• Proporcionalidade  xeométrica. Teorema de  Tales. 
• Razóns de lonxitudes, áreas e  volumes. 
• Escalas. 

UNIDADE  7: FIGURAS PLANAS 

• Polígonos. 
• Triángulos 
• Teorema  de Pitágoras. Aplicacións. 
• Circunferencia e círculo. 
• Lonxitudes e áreas de polígonos e figuras   circulares. 

UNIDADE  9: CORPOS XEOMÉTRICOS. 

• Poliedros. 
• Poliedros regulares. 
• Aplicacións do teorema de Pitágoras. 
• Áreas  de poliedros e corpos redondos. 
• Volume do prisma e do cilindro. 
• Volume da pirámide e do cono. 
• Esfera. A esfera terrestre. 
• Resume de áreas e volumes. 

UNIDADE  10: SUCESIÓNS 

• Sucesión de números reais 

• Progresións aritméticas. Suma dos termos dunha progresión aritmética  
• Progresións xeométricas.   Suma dos termos dunha progresión   xeométrica. 
• Resolución de problemas 

UNIDADE  11: FUNCIÓNS E GRÁFICAS. 

• Función. 
• Formas de expresar unha  función. 
• Funcións  continuas.  Puntos  de descontinuidade. 
• Crecemento e decrecemento dunha  función. 



• Máximos e mínimos relativos  dunha función. 
• Estudio cualitativo  dunha función 

4º ESO 
NON HAI PENDENTES 
 
1º BACHARELATO 

MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS I  

     UNIDADE  1: NÚMEROS REAIS 

•  Linguaxe matemática: conxuntos  e símbolos. 
• Os  números racionais. 
• Os  números irracionais. 
• Os números reais. A recta real. 
• Valor absoluto dun número real. 
• Intervalos  e semirrectas. 
• Radicais. Propiedades. 
• Logaritmos.  Propiedades. 
• Expresión decimal dos números  reais. 
• Aproximación. Cotas  de erro. 
• Notación científica. 

UNIDADE 2.  ÁLXEBRA 

•   As  igualdades  en álxebra. 
• Factorización de polinomios. 
• Regra de Ruffini. 
• Divisibilidade de polinomios. 
• Fraccións  alxébricas. Operacións. 
• Ecuacións de segundo grao e  bicadradas. 
• Ecuacións con radicais. 
• Ecuacións racionais. 
• Ecuacións exponenciais  e logarítmicas. 
• Sistemas  de ecuacións. 
• Método de Gauss para a resolución de sistemas  lineais. 
• Inecuacións  e sistemas  de inecuacións cunha incógnita. 
• Inecuacións  e sistemas de inecuacións con dúas  incógnitas. 

 

BLOQUE: Análise. 

UNIDADE 3:Funcións  elementais. Funcións polinómicas.  Funcións definidas a 
anacos. 

• Concepto de función. 
• Características dunha función:Dominio de definición e percorrido dunha  función. 
• Funcións  lineais.  Interpolación lineal. 
• Funcións  cadráticas.  Interpolación cadrática. 
• Funcións  de proporcionalidade inversa. 
• Funcións raíz. 
• Funcións  definidas  “a anacos”. 
• Funcións  interesantes: “parte enteira”, “parte  decimal”, “valor  absoluto”. 
• Valor absoluto dunha función. 



 

UNIDADE 4: Funcións exponenciais e  logarítmicas. 

• Composición de funcións. 
• Función inversa ou rec íproca doutra. 
• Funcións  exponenciais. 
• Funcións  logarítmicas 
• Funcións  trigonométricas. 

 

UNIDADE 5: LÍMITES DE  FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAM AS   INFINITAS. 

• Límites  de funcións. Continuidade e ramas infinitas 
• Continuidade.  Tipos  de descontinuidades. 
• Límite dunha función nun punto.  Continuidade. 
• Cálculo do límite dunha función nun  punto. 
• Comportamento dunha función no infinito. 
• Cálculo do límite dunha función cando tende a  infinito. 
• Ramas  infinitas. Asíntotas. 
• Ramas infinitas nas funcións   racionais. 
• Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e   logarítmicas. 

 

UNIDADE 6: INICIACIÓN AO  CÁLCULO DE DERIVADAS.   APLICACIÓNS 

• Crecemento dunha función nun  intervalo. 
• Crecemento dunha función nun  punto. 
• Derivada. Obtención da derivada a partires  da definición. 
• Obtención da derivada a partir da expresión  analítica. 
• Función derivada doutra. 
• Regras para    obter   as   derivadas dalgunhas funcións sinxelas (constante, 

identidade, potencia). 
• Regras para obter as derivadas de funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. 
• Regras para obter as derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, produto, 

cociente). 
• Regra da cadea. 
• Utilidade  da   función   derivada   (puntos   singulares,   recta   tanxente   e  normal, problemas  

de optimización..) 
• Representación de funcións  polinómicas. 
• Representación de funcións  racionais 

 

BLOQUE: ESTADÍSTICAE PROBABILIDADE  

UNIDADE 7: ESTADÍSTICA 

• Mostraxe 
• Espazo mostral. Sucesos. 
• Variables  aleatorias.  Variables  discretas e continuas 
• Táboas  de frecuencias  para variables  discretas e continuas. 
• Gráficos  estatísticos  :Elaboración. lectura e interpretación. 
• Parámetros  estatísticos  de centralización e dispersión. 



UNIDADE  8: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE  DE VARIABLE  DISCRETA 

• Distribucións de probabilidade de variable  discreta 
• Cálculo de probabilidades (experiencias compostas independentes, experiencias compostas  

dependentes). 
• Distribución estatística e distribución de  probabilidade. 
• Distribucións de probabilidade de variable discreta. 
• Parámetros  nunha  distribución de probabilidade. 
• Distribución binomial. Descrición. 
• Cálculo de probabilidades  nunha distribución binomial. 

UNIDADE  9: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE  DE VARIABLE  CONTINUA 

• Distribucións de probabilidade de variable  continua. Parámetros. 
• Cálculo de probabilidades a partir da función  de  densidade. 
• A distribución normal. 
• Cálculo de probabilidades  en distribucións  normais. Táboa da distribución normal. 

 

MATEMÁTICAS I  

UNIDADE  1: NÚMEROS REAIS 

• Linguaxe matemática: conxuntos  e símbolos. 
• Os  números racionais. 
• Os  números irracionais. 
• Os números reais. A recta real. 
• Valor absoluto dun número real 
• Intervalos  e semirrectas. 
• Radicais. Propiedades. 
• Logaritmos.  Propiedades. 
• Expresión decimal dos números  reais. 
• Aproximación. Cotas  de erro. 
• Notación científica. 
• Factoriais  e números combinatorios. 
• Binomio de Newton. 

UNIDADE  2: SUCESIÓNS 

• Concepto de sucesión. 
• Algunhas  sucesións importantes. 
• Límite dunha sucesión. 
• Algúns  límites importantes. 

UNIDADE 3: ÁLXEBRA 

• Factorización de polinomios. 
• Fraccións alxébricas. 
• Ecuacións de segundo grao e  bicadradas. 
• Ecuacións con fraccións alxébricas. 
• Ecuacións con radicais. 
• Ecuacións exponenciais  e logarítmicas. 
• Sistemas  de ecuacións. 
• Método de Gauss para sistemas  lineais. 
• Inecuacións  e sistemas de inecuacións  cunha incógnita, lineais  e cadráticas. 
• Inecuacións  e sistemas de inecuacións  lineais  con dúas incógnitas. 



UNIDADE 4: RESOLUCIÓN DE  TRIÁNGULOS 

• Resolución de triángulos 
• Razóns  trigonométricas  dun ángulo agudo. 
• Razóns  trigonométricas  de ángulos calquera. 
• Ángulos fóra do intervalo 0° a  360°. 
• Trigonometría  con calculadora. 
• Relacións  entre as  razóns trigonométricas  dalgúns ángulos.  
• Resolución de triángulos  rectángulos. 
• Estratexia da altura  para resolver triángulos  oblicuángulos. 
• Resolución de triángulos  calquera. Teorema dos senos e teorema do  cosenO



UNIDADE  5: FUNCIÓNS E FÓRMULAS  TRIGONOMÉTRICAS 

• Fórmulas trigonométricas. Razóns trigonométricas do  ángulo  suma, da  
diferenza de dous ángulos, do ángulo dobre e do ángulo   metade. 

• Ecuacións trigonométricas. 
• O radián. Relación entre graos e  radián. 
• Funcións trigonométricas. 

UNIDADE  6: NÚMEROS COMPLEXOS 

• Números  complexos 
• Unidade imaxinaria. Números  complexos  en forma binómica. 
• Representación gráfica de números  complexos. 
• Operacións con números complexos  en forma binómica. 
• Propiedades das operacións con números   complexos. 
• Números  complexos  en forma polar 
• Módulo e argumento. 
• Paso de forma binómica a forma polar e viceversa. 
• Produto e cociente de complexos en forma  polar. 
• Potencia dun complexo. 
• Fórmula de Moivre. 
• Radicación de números  complexos. 
• Obtención das  raíces  n- ésimas  dun número complexo. Representación gráfica. 

UNIDADE 7: VECTORES 

• Os vectores  e as súas  operacións. 
• Coordenadas  dun vector. 
• Operacións  con coordenadas. 
• Produto escalar de vectores.  Propiedades. 
• Expresión analítica do produto escalar en bases  ortonormais. 
• Módulo dun vector nunha base  ortonormal. 
• Cálculo do ángulo  que forman dous vectores. Ortogonalidade. 

UNIDADE  8: XEOMETRÍA ANALÍTICA 

• Puntos e vectores no  plano. 
• Vector que une dous puntos. Puntos  aliñados. 
• Punto medio dun segmento. Simétrico dun punto respecto a  outro. 
• Ecuacións dunha recta: vectorial, paramétricas, continua, explícita,   implícita. 
• Paralelismo e perpendicularidade. 
• Posicións relativas  de dúas rectas. 
• Ángulo de dúas rectas. 
• Cálculo de distancias: entre dous puntos, dun punto a unha  recta. 

UNIDADE  10: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

• Concepto de función, dominio e  percorrido. 
• Familias de funcións elementais:  lineais,  cadráticas,  raíz, proporcionalidade 

inversa, exponenciais, logarítmicas. Funcións definidas “a anacos”.Función 



valor absoluto.  Representación gráfica e principais  características 
• Composición de funcións. 
• Función inversa ou recíproca doutra. Trazado da gráfica dunha función 

coñecida a  da súa inversa. 

UNIDADE 11: LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAM AS    INFINITAS 

• Continuidade.  Tipos  de descontinuidades. 
• Límite dunha función nun punto. 
• Continuidade.  Tipos  de descontinuidade. 
• Cálculo do límite dunha función nun  punto. 
• Comportamento dunha función cando x → 𝑎 
• Cálculo do límite dunha función cando  x →  ±∞. 
• Ramas  infinitas. Asíntotas. 

UNIDADE 12: INICIACIÓN O CÁLCULO  DE DERIVADAS.  APLICACIÓNS 

• Taxa  de   variación media. 
• Derivada dunha función nun punto. 
• Obtención da recta tanxente  a unha curva nun punto. 
• Obtención da derivada a partir da expresión analítica.Función derivada   doutra. 
• Regras para   obter as derivadas dalgunhas funcións sinxelas 

(constante, identidade, potencia). 
• Regras para obter as derivadas de funcións trigonométricas e as súas 

recíprocas,exponenciais  e logarítmicas. 
• Regras para obter as derivadas de resultados operativos (constante por 

función, suma, produto, cociente). 
• Regra da cadea. 
• Aplicacións da derivada (puntos singulares, monotonía, extremos 
relativos,curvatura e puntos de inflexión). 

• Representación de funcións  polinómicas. 
• Representación de funcións  racionais. 
• Problemas  de optimización. 

   

2º BACHARELATO 
NON HAI PENDENTES 
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