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Criterios de cualificación, avaliación e promoción

Convocatoria ordinaria

Todos os estudantes seguirán un programa de tarefas propostas polos seus respectivos profesores a 
través de diversas plataformas. Haberá  tarefas específicas destinadas a estudantes que non teñan 
superado algunha das dúas avaliacións e tarefas que poderán completar todos os estudantes para, se 
é o caso, mellorar as súas cualificacións.   

1. Os estudantes que non teñan superado algunha das dúas primeiras avaliacións obterán a súa 
cualificación por medio da realización de tarefas propostas que se correspondan cos contidos 
mínimos da programación que poden consultarse no  Anexo I e coa realización dunha proba escrita 
(sempre que sexa posible) por medios telemáticos ou presencialmente . A realización das tarefas 
ponderará hasta o 40% da cualificación e a proba escrita hasta o 60%.  Se non fose posible a 
realización da proba escrita entón hasta o 100% da cualificación correspondería as tarefas. 

2. Todos os estudantes poderán mellorar a súa cualificación realizando tarefas  propostas polos seus 
profesores que se corresponden con contidos impartidos presencialmente na segunda avaliación 
pero que non puideron ser avaliados e con contidos básicos non impartidos presencialmente. Estes 
contidos poden consultarse no Anexo II. A máxima puntuación que un estudante poderá sumar será
de 1,5 puntos.

3. A cualificación final dun estudante será a suma entre o redondeo ás unidades da media aritmética 
das cualificacións sen redondear das avaliacións previas e a cualificación obtida nas tarefas feitas no
terceiro trimestre para subir nota.

4. Para aprobar é necesario ter unha cualificación final maior o igual a  5 puntos.

Convocatoria ordinaria. Alumnos con materias pendentes de cursos 
anteriores

Os estudantes que non acadaron a cualificación necesaria para aprobar a materia correspondente 
despois das dúas avaliacións xa realizadas  seguirán un programa de tarefas propostas polo 
Departamento para recuperar unha ou as dúas  avaliacións xa  feitas. Os contidos nos que se 
basearán estas tarefas, que poden consultarse no Anexo III se corresponden cos mínimos esixibles, 
motivo polo que a cualificación máxima que se pode obter en cada unha das dúas avaliacións será 5 
puntos. Esta cualificación é a necesaria para aprobar a materia.

Os estudantes que acadaron a cualificación necesaria para aprobar tras a realización das dúas 
primeiras avaliacións non terán que seguir o antedito programa de recuperación e serán cualificados
segundo os criterios da programación do Departamento.

Convocatoria extraordinaria

A convocatoria extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba xeral escrita. 
Os contidos e estándares de avaliación serán os correspondentes aos anexos antes citados.

Para aprobar é necesario ter unha cualificación final maior o igual a  5 puntos.



Anexo I
Contidos mínimos para estudantes que teñan que recuperar a 1ª ou 2ª avaliacións

1º ESO

Procesos, métodos e actitudes matemáticas

• Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.

• Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema).

• Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

• Usa modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
duns problemas dentro do campo das matemáticas.

• Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

• Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

1ª  AVALIACIÓN

Números e Álxebra

• Realiza operacións combinadas sinxelas con sumas, restas, multiplicación e divisións de 
números enteiros, respectando os parénteses e a xerarquía existente entre estas operacións e 
cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia.

• Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, 
erros de cálculo.

• Multiplica e divide números decimais pola unidade seguida de varios ceros sen máis que 
correr a coma do número decimal de maneira axeitada.

• Resolve problemas moi sinxelos con números enteiros e decimais que precisen a utilización 
das catro operacións fundamentais.

• Acha correctamente potencias de base enteira e expoñente natural.

2ª  AVALIACIÓN

• Simplifica, suma, resta, multiplica e divide correctamente fraccións, respectando a xerarquía
existente entre estas operacións.

• Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas sinxelos (e 
directos) relacionados con tales conceptos.

• Identifica as magnitudes directamente proporcionais e utiliza a regra de tres para resolver 
problemas sinxelos relacionados con dúas magnitudes deste tipo.



2º ESO

Procesos, métodos e actitudes matemáticas

• Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.

• Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema).

• Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

• Usa modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
duns problemas dentro do campo das matemáticas.

• Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

• Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

1ª AVALIACIÓN

• Realiza operacións combinadas con sumas, restas, multiplicación e divisións de números 
enteiros, fraccionarios e decimais respectando os parénteses e a xerarquía existente entre 
estas operacións, e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia. 

•  Convirte números fraccionarios en decimais e números decimais en fraccionarios. 

• Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, 
erros de cálculo. 

• Resolve problemas con números enteiros, fraccionarios e decimais que precisen a utilización
das catro operacións fundamentais. 

• Acha correctamente potencias de expoñente natural e aplica as súas propiedades. 

• Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas relacionados con 
tales conceptos. 

• Identifica as magnitudes directa e inversamente proporcionais e utiliza a regra de tres para 
resolver problemas relacionados con dúas magnitudes destes tipos. 

• Expresa correctamente números moi grandes en notación científica. 

2ª AVALIACIÓN (grupos R e S )

• Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e 
represéntaos graficamente.

• Calcula as medidas de centralización (media, moda e mediana) e dispersión (varianza e 
desviación típica) dunha serie de datos (non agrupados en intervalos). 

• Escribe todos os resultados posibles dun experimento aleatorio. 

• Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos 
empregando a regra de Laplace. 

2ª AVALIACIÓN (grupo T )

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, non cometendo erros graves (especialmente 
ao despexar) de cálculo ou concepto.

• Resolve problemas da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro e segundo grao.

• Resolve sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.

• Resolve problemas da vida cotiá empregando sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas.



3º ESO

Procesos métodos e actitudes matemáticas (transversais á todas as avaliacións):

• Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema).

• Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

• Usa modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das matemáticas.

• Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

• Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

1ª AVALIACIÓN

• Realiza operacións combinadas con números racionais, respectando a xerarquía das mesmas.

• Resolve operacións nas que interveñen potencias de base fraccionaria e expoñente enteiro, 
respectando as propiedades destas.

• Resolve problemas relacionados con fraccións e porcentaxes, empregando, se é o caso, o 
índice de variación.

• Simplifica radicais sinxelos e agrupa radicais semellantes, previa extracción de factores dos 
mesmos.

• Expresa números moi grandes ou moi pequenos en notación científica e, nesta notación, 
resolve operacións sinxelas con calculadora.

• Resolve problemas sinxelos relacionados con magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais.

• Calcula o termo xeral dunha progresión e, a partir del, determina o valor dun termo calquera 
e tamén a suma dos n primeiros termos.

• Calcula a diferencia nunha progresión aritmética (e a razón nunha progresión xeométrica) 
dados dous termos da mesma.

• Aplica variacións porcentuais reiteradas en problemas de progresións xeométricas.

2ª AVALIACIÓN

• Resolve ecuacións de primeiro grao de certa dificultade (con un ou máis parénteses nos seus
membros, con denominadores,...) e tamén resolve ecuacións de segundo grao sinxelas.

• Resolve analiticamente sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

• Resolve problemas sinxelos relacionados con ecuacións (de primeiro ou segundo grao) e 
sistemas de ecuacións lineais.

• Identifica e desenvolve os cadrados das sumas e das restas,  sumas por diferenzas. Suma, 
resta, multiplica e divide polinomios, empregando, se é o caso, a regra de Ruffini.

• Entende o concepto de raíz dun polinomio e calcúlaas resolvendo ecuacións ou aplicando a 
regra de Ruffini.

• Factoriza polinomios empregando as igualdades notables ou calculando as súas raíces.

• Recoñece e representa as funcións lineais, afíns e cadráticas.

• Coñece o concepto e o significado de pendente dunha recta.

• Comproba graficamente a solución obtida ao resolver analiticamente un sistema de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas.

• Identifica a ecuación dunha parábola e a representa graficamente calculando o seu vértice e 



os puntos de corte cos eixes.

4º ESO

Procesos métodos e actitudes matemáticas (transversais á todas as avaliacións):

• Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema).

• Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

• Usa modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das matemáticas.

• Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

• Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

1ª AVALIACIÓN

Bloque 2. Números e álxebra:

• Simplifica e compara expresións radicais, potenciais e logarítmicas en casos sinxelos.

• Simplifica expresións alxébricas formadas por sumas, restas e multiplicacións de polinomios
e fraccións alxébricas en casos sinxelos.

• Resolve ecuacións e sistemas de primeiro e segundo grao.

• Factoriza polinomios e obtén as súas raíces.

• Resolve problemas sinxelos usando fórmulas coñecidas ou presentando ecuacións/sistemas 
de primeiro ou de segundo grao.•

2ª AVALIACIÓN

Bloque 4. Funcións:

• Acha o dominio e o percorrido dunha función.

• Elabora táboas de valores para representar variadas funcións.

• Acha a expresión analítica dunha función lineal e represéntaa.

• Representa graficamente funcións cuadráticas e radicais identificando curvatura e vértice.

• Identifica continuidade – descontinuidade, crecemento – decrecemento, simetría – non 
simetría, máximos e mínimos partindo da gráfica.



MATEMÁTICAS I

Procesos, métodos e actitudes matemáticas:

• Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

• Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

• Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

1ª AVALIACIÓN

• Resolve sistemas lineais polo método de Gauss.

• Relaciona as formas binómica e polar dun número complexo.

• Representa graficamente un número complexo.

• Opera con números complexos, empregando a fórmula de Moivre no caso de potencias.

• Utiliza os números complexos para resolver ecuacións de segundo grao sen solución real.

• Coñece o significado de cada unha das distintas razóns trigonométricas dun ángulo e coñece 
tamén as relacións fundamentais entre elas.

• Calcula todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha dada.

• Coñece as razóns trigonométricas do ángulo dobre, do ángulo metade, así como do ángulo 
suma e diferenza doutros dous e aplícaas para resolver ecuacións trigonométricas sinxelas.

• Coñece os teoremas do seno e do coseno, e emprégaos para resolver directamente triángulos
ou problemas xeométricos da vida cotiá que se reducen a triángulos.

• Manexa as operacións básicas con vectores libres do plano e emprega o produto escalar para
normalizar vectores, calcular ángulos e estudar a ortogonalidade.

2ª AVALIACIÓN

• Aplica o concepto de valor absoluto para traballar con desigualdades.

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións irracionais, 
ecuacións exponenciais sinxelas e ecuacións logarítmicas sinxelas e resolve problemas 
formulados en contextos reais empregando este tipo de ecuacións.

• Resolve incecuacións de primeiro e segundo grao.

• Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, racionais, valor 
absoluto, raíz, trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciais, logarítmicas e 
definidas a anacos.

• Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición).

• Coñece o concepto de función inversa e calcula esta en casos sinxelos.

• Coñece as distintas ecuacións dunha recta e sabe pasar dunha delas ás demais.

• Discute a posición relativas de dúas rectas no plano.

• Calcular distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas.

• Coñece o significado de lugar xeométrico e calcula as ecuacións da mediatriz dun segmento 
e da bisectriz dun ángulo.

• Coñece a definición, como lugar xeométrico, da circunferencia.



• Calcula as ecuacións da circunferencia a partir dos seus elementos.



MATEMÁTICAS APLICADAS I

Procesos, métodos e actitudes matemáticas:

• Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

• Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

• Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

1ª AVALIACIÓN

• Distingue os distintos tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais). 

• Simplifica radicais e extrae factores deles.

• Opera con radicais e racionaliza expresión con radicais no denominador.

• Manexa o concepto de índice de variación e aplícao en problemas de variacións porcentuais.

• Calcula xuros bancarios e capitais finais.

• Resolve problemas de capitalización e amortización simples.

• Coñece o concepto de logaritmo e aplica as súas propiedades para transformar expresións ou
para calcular o logaritmo dunha cantidade en 

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións 
exponenciais sinxelas e ecuacións logarítmicas sinxelas.

• Resolve problemas formulados en contextos reais empregando ecuacións.

• Resolve sistemas lineais polo método de Gauss.

• Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá.

• Suma, resta, multiplica e divide (empregando, se é o caso, a regra de Ruffini) polinomios.

• Coñece o concepto de raíz dun polinomio. Calcula as raíces dun polinomio mediante a 
resolución de ecuacións.

• Factoriza polinomios, empregando a técnica máis axeitada (sacar factor común, igualdades 
notables, cálculo das súas raíces,...) 

• Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: lineal e cuadrática

• Entende o significado da interpolación e da extrapolación lineal.

2ª AVALIACIÓN

• Identifica analítica e graficamente as funcións básicas:  valor absoluto, raíz, exponenciais, 
logarítmicas e definidas a anacos.

• Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito. 

• Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas básicas 
para evitar as indeterminacións. 

• Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función.

• Coñece o concepto de función continua nun punto. 

• Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e clasifica, se é



o caso, a descontinuidade existente. 



MATEMÁTICAS I I

Procesos, métodos  e actitudes matemáticas

• Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

• Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).  

•  Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.  

•  Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.  

• Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  

• Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación.  

• Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  

• Usa  modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas 
dentro do campo das matemáticas.  

• Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  

• Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente.  

Bloque 2. Álxebra

• Domina as operacións básicas con matrices. 

• Acha determinantes de diferentes ordes e coñece as súas propiedades. 

• Calcula menores complementarios. 

• Calcula a matriz inversa polo método de menores complementarios. 

• Resolve ecuacións matriciais. 

• Coñece o concepto de rango dunha matriz e calcúlao polo método de  menores 
complementarios. 

•  Aplica o teorema de Rouché-Frobenius para discutir os sistemas lineais. 

• Resolve sistemas de ecuacións lineais por diferentes métodos, entre eles   a regra de Cramer.

Bloque 3. Xeometría

• Calcula as diferentes ecuacións de rectas e planos no espazo. 

• Estuda a posición relativa de rectas e planos. 

• Calcula os produtos escalar, vectorial e mixto de vectores. 

• Calcula ángulos entre dúas rectas, entre unha recta e un plano e entre dous planos. 

• Acha distancias no espazo, combinando puntos, rectas e planos.

Bloque 4. Análise 

• Calcula os diferentes tipos de límites. 

• Estuda a continuidade dunha función definida a cachos nun punto, e interpreta os diferentes 
tipos de descontinuidades. 



• Coñece e aplica o teorema de Bolzano. 

• Calcula, empregando a definición, a derivada dunha función sinxela nun punto. 

• Coñece as funcións derivadas de sumas, restas, produtos, cocientes e composicións de funcións 
elementais. 

• Coñece e aplica os teoremas do valor medio e de Rolle. 

• Aplica a regra de L ́Hopital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

• Aplica as derivadas para formular e resolver problemas de optimización relacionados coa 
xeometría ou coas ciencias sociais . 

• Calcula integrais indefinidas por distintos métodos: inmediatas, racionais, por partes e cambio 
de variable. 



MATEMÁTICAS APLICADAS II

Procesos, métodos e actitudes matemáticas:

• Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

• Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

• Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

1ª AVALIACIÓN

• Operar con matrices: transposición, suma, produto por escalares, produto (coñecer a non 
conmutación).

• Identificar as matrices que teñen inversa. Cálculo de matrices inversas (as matrices involucradas
nestes exercicios serán de dimensión máxima 3x3).

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións).

• Escribir en forma matricial un sistema de ecuacións lineais.

• Discutir e resolver sistemas de ecuacións cun máximo de tres incógnitas (non se considerará a 
discusión e resolución de sistemas dependentes dun parámetro).

• Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a economía que poidan 
resolverse mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, 
interpretando as solucións nos termos do enunciado.

• Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas 
incógnitas.

• Transcribir problemas de Programación Lineal bidimensional expresados na linguaxe usual, e 
ligados a situacións reais, á linguaxe alxébrica e xeométrica.

• Resolver problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan ser tratados por métodos
gráficos e/ou analíticos, analizando e interpretando as posibles solucións. 

2ª AVALIACIÓN

• Asociar certas formas de gráficas coa correspondente fórmula (en particular comportamentos 
lineais, afíns, cuadráticos, exponenciais e logarítmicos). Sacar conclusións, a partir da 
representación gráfica, sobre o comportamento da magnitude representada.

• Calcular límites das funcións antes citadas. 

• Resolver indeterminacións de funcións racionais . 

• Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretar o significado daquelas. 

• Estudar a continuidade das funcións habituais. 

• Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica, os puntos onde 
é ou non derivable a devandita función. 

• Derivación de funcións polinómicas, racionais, exponenciais e logarítmicas. Regras de 
derivación: sumas, produtos e cocientes. Regra da cadea.

• Obtención de extremos absolutos e relativos, intervalos de crecemento e de decrecemento, 
puntos de inflexión, intervalos de concavidade e convexidade[*]dunha función.

• Representar graficamente funcións polinómicas, racionais e funcións definidas en anacos, a 
partir das súas propiedades locais e globais.

• Formular e resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas coas 
ciencias sociais e a economía.



Anexo II

Contidos para mellorar a cualificación no terceiro trimestre 

1ºESO: 

• Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas (sen denominadores), non cometendo erros 
graves (especialmente ao despexar) de cálculo ou concepto.

• Resolve problemas moi sinxelos da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro grao.

• Clasifica, mide e opera ángulos expresados en notación sexaxesimal. 

• Recoñece os polígonos máis comúns e os seus elementos principais. 

• Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus 
ángulos. 

• Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos máis comúns e resolve problemas 
xeométricos sinxelos relacionados con estes conceptos. 

• Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas xeométricos 
sinxelos relacionados con estes conceptos. 

• Identifica e diferencia os corpos xeométricos máis comúns (cubos, ortoedros, prismas, 
cilindros, pirámides, conos e esferas).

2ºESO:

• Opera con medidas angulares e temporais expresadas no sistema sexaxesimal. 

•  Aplica o teorema de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos. 

•  Aplica o teorema de Thales á resolución de problemas en triángulos que están en situación de 
semellanza. 

• Recoñece os polígonos e os seus elementos principais. 

• Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 

•  Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos e resolve problemas xeométricos relacionados 
con estes conceptos. 

• Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas xeométricos 
relacionados con estes conceptos. 

2ºR-S:

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, non cometendo erros graves (especialmente ao 
despexar) de cálculo ou concepto. 

• Resolve problemas da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro e segundo grao. 

• Resolve sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

• Resolve problemas da vida cotiá empregando sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas.

2º T:

• Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e 
represéntaos graficamente. 

• Calcula as medidas de centralización (media, moda e mediana) e dispersión (varianza e 
desviación típica) dunha serie de datos (non agrupados en intervalos). 

• Escribe todos os resultados posibles dun experimento aleatorio. 

• Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos empregando a 
regra de Laplace.



3º ESO

• Recoñece triángulos en situación de semellanza e utiliza o teorema de Tales para cálculos de 
lonxitudes descoñecidas. 

• Utiliza o teorema de Pitágoras en problemas xeométricos. 

• Identifica os principais poliedros e corpos de revolución. 

•  Calcula as áreas e volumes dos principais poliedros e tamén dos cilindros, conos e esferas e 
aplica ese cálculos para resolver problemas sinxelos. 

4º ESO

• Resolve operacións sinxelas con vectores libres: módulo, suma, resta e produto por un número 
real. 

• Expresa a mesma recta coas ecuacións punto-pendente, xeral e explicita. 

• Distingue casos de paralelismo e perpendicularidade entre rectas. 

• Determina o espacio mostral e os sucesos asociados a un experimento aleatorio, simple ou 
composto. 

• Asigna probabilidades a sucesos aplicando a regra de Laplace. 

• Representa diagramas de árbore para facer recontos e calcular probabilidades. 

MATEMÁTICAS I

• Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto e calcula esta, en casos 
sinxelos, empregando a definición. 

• Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto e 
aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá. 

• Coñece as funcións derivadas das funcións básicas. 

• Calcula funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, produtos, 
cocientes e composición de funcións. 

• Aplica as derivadas para estudar a monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de 
inflexión dunha función. 

• Representa funcións sinxelas, previo estudo completo das mesmas (dominio, puntos de corte cos
eixes, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de inflexión)

MATEMÁTICAS APLICADAS I

• Coñece as operacións con sucesos asociados a un experimento aleatorio e as súas propiedades. 

• Calcula probabilidades utilizando a regra de Laplace (se é o caso), en combinación con 
estratexias de reconto. 

• Entende o concepto de probabilidade condicionada e aplícao para o cálculo de probabilidades en
problemas de contexto real. 

• Diferencia as variables aleatorias discretas e continuas. 



• Constrúe a función de probabilidade dunha variable aleatoria discreta nun fenómeno sinxelo e 
calcula a súa esperanza, varianza e desviación típica. 

• Identifica unha variable aleatoria que segue unha distribución binomial, obtén a súa función de 
probabilidade, a calcula a esperanza, varianza e desviación típica. 

• Calcula probabilidades de sucesos en problemas relacionados cunha distribución binomial. 

• Identifica unha distribución normal pola representación gráfica da súa función de densidade. 

• Calcula probabilidades de sucesos relacionados coa variable aleatoria normal tipificada, 
empregando a correspondente táboa. 

• Tipifica unha variable aleatoria normal calquera e calcula probabilidades de sucesos en 
problemas relacionados con fenómenos que poden modelizarse por unha distribución normal. 

• Identifica as condicións que deben darse para aproximar unha distribución binomial por unha 
normal. 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

• Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación 
típica coñecida.

• Intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes.

• Relación entre confianza, erro e tamaño mostral.

• Aplicación á resolución de problemas. Interpretación dentro dun contexto.

Nos problemas de estimación da proporción poboacional “p”, cando se teña que calcular o tamaño 
da mostra, posto que nese cálculo intervén “p” que é  descoñecida, hai que considerar dous casos: 

1.Non se coñece ningún estimador puntual previo de p (caso que adoita suceder case sempre que se 
realizan enquisas de opinión). Entón, para calcular o tamaño da mostra utilízase o caso de máxima 
indeterminación (ou caso máis desfavorable) p = q = 0,5.

2. Se coñecemos un estimador puntual de “p” por unha mostra previa,utilizamos o valor de dito 
estimador puntual

MATEMÁTICAS II  

Bloque 4. Análise

• Calcula os diferentes tipos de límites.

• Estuda a continuidade dunha función definida a cachos nun punto, e interpreta os diferentes tipos de
descontinuidades.

• Coñece e aplica o teorema de Bolzano.

• Calcula, empregando a definición, a derivada dunha función sinxela nun punto.

• Coñece as funcións derivadas de sumas, restas, produtos, cocientes e composicións de funcións
elementais.

• Coñece e aplica os teoremas do valor medio e de Rolle.

• Aplica a regra de L H́opital para resolver indeterminacións no cálculo de límites.

• Aplica as derivadas para formular e resolver problemas de optimización relacionados coa xeometría
ou coas ciencias sociais .



• Calcula integrais indefinidas por distintos métodos: inmediatas, racionais, por partes e cambio de
variable.

• Coñece o aplica o teorema do valor medio e o teorema fundamental do Cálculo Integral.

• Aplica a regra de Barrow para calcular integrais definidas.

• Aplica as integrais definidas para determinar áreas de recintos planos limitados por rectas e curvas
sinxelas.

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade

• Coñece o concepto de espazo mostral e calcúlao en experimentos aleatorios sinxelos.

• Manexa as operacións con sucesos e coñece as súas propiedades básicas.

• Coñece as propiedades fundamentais da probabilidade.

• Utiliza a regra de Laplace para calcular probabilidades en experimentos aleatorios.

• Calcula probabilidades condicionadas.

• Calcula probabilidades utilizando a fórmula da probabilidade composta e a fórmula das probabilidade
totais e o teorema de Bayes.

• Calcula probabilidades utilizando a lei binomial .

• Calcula probabilidades en poboacións normais

MATEMÁTICAS APLICADAS II 

• Construír o espazo da mostra correspondente a un experimento aleatorio. Facer operacións con 
sucesos (unión, intersección, diferenza, suceso contrario, leis de Morgan). Describir e interpretar
sucesos.

• Asignar probabilidades a través das frecuencias. Aplicar o método de Laplace.

• Utilizar propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos,  diagramas de árbore e táboas de 
continxencia. na resolución de exercicios.

• Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes.

• Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios.

• Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal.

• Manexar o concepto de mostra e valorar a súa representatividade.

• Resolver exercicios referentes ás distribucións de mostras para medias e proporcións.

• Calcular intervalos de confianza para a proporción e para a media, e resolver problemas onde se 
relacione a lonxitude do intervalo, nivel de confianza e tamaño da mostra.



Anexo III

Contidos mínimos para alumnos con materias pendentes de cursos anteriores 

1º ESO
• Realiza operacións combinadas sinxelas con sumas, restas, multiplicación e divisións de 

números enteiros, respectando os parénteses e a xerarquía existente entre estas operacións e 
cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia.

• Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, 
erros de cálculo.

• Multiplica e divide números decimais pola unidade seguida de varios ceros sen máis que 
correr a coma do número decimal de maneira axeitada.

• Aproxima, ás unidades indicadas, números decimais por redondeo e truncamento.

• Resolve problemas moi sinxelos con números enteiros e decimais que precisen a utilización 
das catro operacións fundamentais.

• Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos

• números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

• Calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números 
naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

• Acha correctamente potencias de base enteira e expoñente natural.

• Simplifica, suma, resta, multiplica e divide correctamente fraccións, respectando a xerarquía
existente entre estas operacións.

• Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas sinxelos (directos) 
relacionados con tales conceptos.

• Identifica as magnitudes directamente proporcionais e utiliza a regra de tres para resolver 
problemas sinxelos relacionados con dúas magnitudes deste tipo.

• Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas (sen denominadores), non cometendo erros 
graves (especialmente ao despexar) de cálculo ou concepto.

• Resolve problemas moi sinxelos da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro grao.

2º ESO
• Realiza operacións combinadas con sumas, restas, multiplicación e divisións de números 

enteiros, fraccionarios e decimais respectando os parénteses e a xerarquía existente entre 
estas operacións, e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia.

• Converte números fraccionarios en decimais e números decimais en fraccionarios.

• Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, 
erros de cálculo.

• Resolve problemas con números enteiros, fraccionarios e decimais que precisen a utilización
das catro operacións fundamentais.

• Acha correctamente potencias de expoñente natural e aplica as súas propiedades.

• Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas relacionados con 
tales conceptos.

• Identifica as magnitudes directa e inversamente proporcionais e utiliza a regra de tres para 



resolver problemas relacionados con dúas magnitudes destes tipos.

• Expresa correctamente números moi grandes en notación científica.

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, non cometendo erros graves (especialmente 
ao despexar) de cálculo ou concepto.

• Resolve problemas da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro e segundo grao.

• Resolve sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.

• Resolve problemas da vida cotiá empregando sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas.

• Opera con medidas angulares e temporais expresadas no sistema sexaxesimal.

• Aplica o teorema de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos.

• Aplica o teorema de Thales á resolución de problemas en triángulos que están en situación 
de semellanza.

• Recoñece os polígonos e os seus elementos principais.

• Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus 
ángulos.

• Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos e resolve problemas xeométricos 
relacionados con estes conceptos.

• Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas xeométricos 
relacionados con estes conceptos

3º ESO
• Clasifica os números (naturais, enteiros, racionais, irracionais e reais).

• Realiza operacións combinadas con números racionais, respectando a xerarquía das mesmas.

• Resolve operacións nas que interveñen potencias de base fraccionaria e expoñente enteiro, 
respectando as propiedades destas.

• Resolve problemas relacionados con fraccións e porcentaxes, empregando, se é o caso, o 
índice de variación.

• Simplifica radicais sinxelos e agrupa radicais semellantes, previa extracción de factores dos 
mesmos.

• Expresa números moi grandes ou moi pequenos en notación científica e, nesta notación, 
resolve operacións sinxelas con calculadora.

• Resolve problemas sinxelos relacionados con magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais.

• Calcula o termo xeral dunha progresión e, a partir del, determina o valor dun termo calquera 
e tamén a suma dos n primeiros termos.

• Calcula a diferencia nunha progresión aritmética (e a razón nunha progresión xeométrica) 
dados dous termos da mesma.

• Aplica variacións porcentuais reiteradas en problemas de progresións xeométricas.

• Resolve ecuacións de primeiro grao de certa dificultade (con un ou máis parénteses nos seus
membros, con denominadores,...) e tamén resolve ecuacións de segundo grao sinxelas.



• Resolve analiticamente sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

• Resolve problemas sinxelos relacionados con ecuacións (de primeiro ou segundo grao) e 
sistemas de ecuacións lineais.

• Identifica e desenvolve os cadrados das sumas e das restas, así como as sumas por 
diferenzas

• Suma, resta, multiplica e divide polinomios, empregando, se é o caso, a regra de Ruffini.

• Entende o concepto de raíz dun polinomio e calcúlaas resolvendo ecuacións ou aplicando a 
regra de Ruffini.

• Factoriza polinomios empregando as igualdades notables ou calculando as súas raíces.

• Simplifica fraccións alxébricas sinxelas.

• Recoñece e representa as funcións lineais, afíns e cadráticas.

• Coñece o concepto e o significado de pendente dunha recta.

• Comproba graficamente a solución obtida ao resolver analiticamente un sistema de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas.

• Identifica a ecuación dunha parábola e calcula o seu vértice e os puntos de corte desta co 
eixe de abscisas.

MATEMÁTICAS I
• Distingue os distintos tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais).

• Aplica o concepto de valor absoluto para traballar con desigualdades.

• Coñece o concepto de logaritmo e aplica as súas propiedades para transformar expresións 
dadas ou para calcular o logaritmo dunha cantidade en función doutros coñecidos.

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións irracionais, 
ecuacións exponenciais sinxelas e ecuacións logarítmicas sinxelas e resolve problemas 
formulados en contextos reais empregando este tipo de ecuacións.

• Resolve incecuacións de primeiro e segundo grao.

• Relaciona as formas binómica e polar dun número complexo.

• Representa graficamente un número complexo.

• Opera con números complexos.

• Resolve sistemas lineais polo método de Gauss.

• Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá.

• Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, racionais, valor 
absoluto, raíz, trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciais, logarítmicas e 
definidas a anacos.

• Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición).

• Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito.

• Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas básicas 



para evitar as indeterminacións.

• Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función.

• Coñece o concepto de función continua nun punto.

• Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e clasifica, se é
o caso, a descontinuidade existente.

• Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto e calcula esta, en casos 
sinxelos, empregando a definición.

• Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto e 
aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá.

• Coñece as funcións derivadas das funcións básicas.

• Calcula funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, produtos, 
cocientes e composición de funcións.

• Determina o valor de parámetros para que unha función sexa continua e derivable nun 
punto.

• Aplica as derivadas para estudar a monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de 
inflexión dunha función.

• Representa funcións sinxelas, previo estudo completo das mesmas (dominio, puntos de corte
cos eixes, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de inflexión)

• Coñece o significado de cada unha das distintas razóns trigonométricas dun ángulo e coñece 
tamén as relacións fundamentais entre elas.

• Calcula todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha dada.

• Coñece as razóns trigonométricas do ángulo dobre, do ángulo metade, así como do ángulo 
suma e diferenza doutros dous e aplícaas para resolver ecuacións trigonométricas sinxelas.

• Coñece os teoremas do seno e do coseno, e emprégaos para resolver directamente triángulos
ou problemas xeométricos da vida cotiá que se reducen a triángulos.

• Manexa as operacións básicas con vectores libres do plano e emprega o produto escalar para
normalizar vectores, calcular ángulos e estudar a ortogonalidade.

• Coñece as distintas ecuacións dunha recta e sabe pasar dunha delas ás demais.

• Discute a posición relativas de dúas rectas no plano.

• Calcular distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas.

MATEMÁTICAS APLICADAS I
• Distingue os distintos tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais).

• Simplifica radicais e extrae factores deles.

• Opera con radicais e racionaliza expresión con radicais no denominador.

• Manexa o concepto de índice de variación e aplícao en problemas de variacións porcentuais.

• Calcula xuros bancarios e capitais finais.

• Resolve problemas de capitalización e amortización simples.



• Coñece o concepto de logaritmo e aplica as súas propiedades para transformar expresións ou
para calcular o logaritmo dunha cantidade.

• Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións 
exponenciais sinxelas e ecuacións logarítmicas sinxelas.

• Resolve problemas formulados en contextos reais empregando ecuacións.

• Resolve sistemas lineais polo método de Gauss.

• Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá.

• Suma, resta, multiplica e divide polinomios empregando a regra de Ruffini.

• Coñece o concepto de raíz dun polinomio. Calcula as raíces dun polinomio mediante a 
resolución de ecuacións.

• Factoriza polinomios, empregando a técnica máis axeitada (sacar factor común, igualdades 
notables, cálculo das súas raíces,.. .)

• Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, valor absoluto, raíz, 
exponenciais, logarítmicas e definidas a anacos.

• Entende o significado da interpolación e da extrapolación lineal.

• Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas de 
datos.

• Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición).

• Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito.

• Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas básicas 
para evitar as indeterminacións.

• Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función.

• Coñece o concepto de función continua nun punto.

• Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e clasifica, se é
o caso, a descontinuidade existente.

• Coñece a definición, significado e interpretación xeométrica da taxa de variación media e 
aplica eses coñecementos na resolución de problemas da vida cotiá.

• Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto.

• Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto e 
aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá.

• Coñece as funcións derivadas das funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas.

• Calcula funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, produtos, 
cocientes e composición de funcións.

• Coñece as operacións con sucesos asociados a un experimento aleatorio e as súas 
propiedades.

• Calcula probabilidades utilizando a regra de Laplace (se é o caso), en combinación con 
estratexias de reconto.

• Entende o concepto de probabilidade condicionada e aplícao para o cálculo de 
probabilidades en problemas de contexto real.



• Diferencia as variables aleatorias discretas e continuas.

• Constrúe a función de probabilidade dunha variable aleatoria discreta nun fenómeno sinxelo 
e calcula a súa esperanza, varianza e desviación típica.

• Identifica unha variable aleatoria que segue unha distribución binomial, obtén a súa función 
de probabilidade, a calcula a esperanza, varianza e desviación típica.

• Calcula probabilidades de sucesos en problemas relacionados cunha distribución binomial.

• Identifica unha distribución normal pola representación gráfica da súa función de densidade.

• Calcula probabilidades de sucesos relacionados coa variable aleatoria normal tipificada, 
empregando a correspondente táboa.

• Tipifica unha variable aleatoria normal calquera e calcula probabilidades de sucesos en 
problemas relacionados con fenómenos que poden modelizarse por unha distribución 
normal.

• Identifica as condicións que deben darse para aproximar unha distribución binomial por 
unha normal.

• Calcula probabilidades de sucesos relacionados cunha distribución binomial mediante a 
aproximación por unha normal.


	DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
	IES PONTEPEDRIÑA
	Adaptación da Programación Didáctica e Orientacións xerais para as familias e os alumnos
	Criterios de cualificación, avaliación e promoción
	Convocatoria ordinaria
	Convocatoria ordinaria. Alumnos con materias pendentes de cursos anteriores
	Convocatoria extraordinaria

	Anexo I
	1º ESO
	2º ESO
	3º ESO
	4º ESO
	MATEMÁTICAS I
	MATEMÁTICAS APLICADAS I
	MATEMÁTICAS I I
	MATEMÁTICAS APLICADAS II
	Anexo II
	Anexo III



