
ALUMNOS DE 4º ESO CON MATEMÁTICAS PENDENTES DE 3º ESO  

TRABALLO PARA O MES DE NOVEMBRO ENTREGAR 10 DE DECEMBRO 

- FRACCIÓNS        

https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaTHBwRTZicGtQMVU/view 

Páxinas 38,39 ; exercicios 2 e 3 

- POTENCIAS 

https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaRS1COWgxZzA1Sjg/view 

páxinas 13,14.15 e 16 

- RADICAIS 

https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaTUozMURBZHRKYmc/view 

páxinas 1,2,3 e 4 

páxina 9, exercicio 1 

páxina 10 ,exercicio 3 

páxina 16, exercicio 5 

 

     

 

     PROGRAMACIÓN CONTIDOS PENDENTES DO CURSO 

 

BLOQUES CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN RECOLLIDA 
FICHAS 

Números Novembro 10 DECEMBRO 

Álxebra Decembro 10 XANEIRO 

                          EXAME XANEIRO       Mércores, 30-01-2019 ás 10.10 horas 

Funcións Febrero 1 MARZO 

Estatística marzo 1 ABRIL 

                          EXAME ABRIL            Mércores, 25-04-2019 ás 10.10 horas 

EXAMES DE MAIO E SETEMBRO  FIXARASE POR XEFATURA DE ESTUDOS 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaTHBwRTZicGtQMVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaRS1COWgxZzA1Sjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_A7han0CPnaTUozMURBZHRKYmc/view


PENDENTES DE 3º ESO 

PUNTO 10 DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA : ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 

SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os criterios para a recuperación e a avaliación destas materias son: 

a. MÍNIMOS ESIXIBLES CURSO ANTERIOR 

Consideramos que un alumno superou a materia do curso anterior cando os indicadores de 

logro sobre os seguintes estándares de aprendizaxe básicos ou esenciais de 2º de ESO  sexan 

aceptables. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.  

MACB1.2.1.Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 

e contexto do problema).  

MACB1.5.1.Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as 

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

MACB1.8.1.Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  

Bloque 2. Números  

MAPB2.1.1.Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores 

e denominadores son produtos de potencias.  

MAPB2.1.2.Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e 

decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou 

forman período.  

MAPB2.1.3.Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera 

con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.  

MAPB2.1.5.Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 

contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis axeitado.  

MAPB2.1.7.Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e 

expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  

MAPB2.1.8.Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 

analiza a coherencia da solución.  

MAPB2.2.1.Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a 

partir de termos anteriores.  

MAPB2.2.2.Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela 

de números enteiros ou fraccionarios.  

Bloque 2. Álxebra 



MAPB2.3.1.Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio 

ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.  

MAPB2.3.2.Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio 

e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.  

MAPB2.4.1.Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos.   

MAPB2.4.2.Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou gráficos.  

MAPB2.4.3.Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o resultado obtido.  

Bloque 4. Funcións  

MAPB4.1.1.Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

MAPB4.1.2.Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro 

do seu contexto.  

MAPB4.1.4.Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente.  

MAPB4.2.1.Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 

(ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaas graficamente.  

MAPB4.2.2.Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 

represéntaa. 

MAPB4.3.1.Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas 

características.  

Bloque 5. Estatística  

MAPB5.1.1.Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 

contextualizados.   

MAPB5.1.3.Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e 

pon exemplos.  

MAPB5.1.4.Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada.  

MAPB5.2.1.Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos.   

MAPB5.2.2.Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e 

con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

 

 



b. PROGRAMA DE REFORZO 

Os contidos da materia pendente do curso anterior reforzarémolos a través de boletíns de 

exercicios mensuais elaborados polos membros do Departamento  que serán entregados, 

recollidos , corrixidos e devoltos a cada un dos alumnos pendentes, polo xefe de 

departamento. Estes contactos terán lugar no tempo de lecer en días concretos. 

Os boletíns han de estar completamente acabados o día que o profesor indique. Non se van  

permitir retrasos. Cando alguén teña dificultades para realizar algunha actividade que consulte 

co profesor con antelación suficiente á data de entrega indicada. 

Os alumnos que non realicen e entreguen as fichas de traballo cando se lles solicita perderán a 

oportunidade de presentarse ás probas parciais, e terán que ir directamente á proba final de 

maio. 

 c. ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

O Departamento de Matemáticas para facilitarlle ao alumnado pendente o non ter que 

xogarse todo a unha única proba, dividirá a materia do curso en dúas partes . 

Cada unha das partes terá unha proba escrita, a primeira será no mes de xaneiro e a segunda 

no mes de abril. Superadas estas o alumno non tería que ir á proba de maio. 

Haberá unha proba final en maio e outra extraordinaria en setembro para os alumnos que non 

superasen as probas parciais. 

 d. CRITERIOS PARA SUPERAR A MATERIA PENDENTE POLA AVALIACIÓN CONTINUA 

Todas as probas escritas constarán de varias preguntas relacionadas coas actividades 

desenvolvidas nos boletíns vistos ao longo do curso. Serán corrixidas polo xefe de 

departamento. 

Para considerar a materia recuperada tería de alcanzarse un valor mínimo de 5 puntos en cada 

unha das probas parciais. 

En caso contrario o alumno tería que  facer a proba global de maio ou a proba extraordinaria 

que terá lugar en setembro cuxa cualificación será a nota redondeada desa proba . 

A proba de maio ou de setembro sería corrixida da mesma maneira tendo que alcanzar unha 

puntuación de 5, para considerar recuperado o curso anterior. 

Os alumnos pendentes de cursos anteriores terán dereito a unha proba escrita global de toda 

a materia no mes de maio ou setembro. 

No caso de que un alumno aprobe as matemáticas do curso ordinario en xuño ou setembro 

quedaríanlle aprobadas as matemáticas pendentes de cursos anteriores . 

 

 

 


