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Presentación materia MATEMÁTICAS 2º ESO

1.- Obxectivos xerais de etapa (Resumo)
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia,
a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de
trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas
por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico.
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos
para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g)  Desenvolver  o  espírito  emprendedor e  a  confianza en  si  mesmo,  a  participación,  o  sentido crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas,
e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

2.- Contidos, Temporalización.

BLOQUE I
UNIDAD 1 : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

    (Esta unidad será desarrollada a lo largo de todas las demás unidades )

1ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD 2 : NÚMEROS ENTEROS 
UNIDAD 3 :  FRACCIONES y Nº DECIMALES
UNIDAD 4  : LENGUAJE ALGEBRÁICO
UNIDAD 5 : ECUACIONES
UNIDAD 6 : SISTEMAS DE ECUACIONES
2ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD 7 : PROPORCIONALIDAD
UNIDAD 8 :  FIGURAS PLANAS. TEOREMA DE PITÁGORAS Y TALES
UNIDAD 9 : POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN. ÁREAS Y          
VOLÚMENES 
3ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD 10 : FUNCIONES. FUNCIÓN LINEAL 
UNIDADE 11: ESTATISTICA
UNIDADE12: PROBABILIDADE

Avaliación 

1º 
Avaliación

Cálculo     da     nota     da     1º     avaliación:  
En cada avaliación parcial:

 farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou orais 



IES Terra de Turonio                                                                                      Dpto. Matemáticas

segundo a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

 ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: probas 
prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en conta para 
avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de contribución de cada instrumento 

e que se indican na seguinte táboa:

    

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentax e

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2.5 %

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     1º     avaliación:  

Existirán PROBAS DE RECUPERACIÓN, para a primeira avaliación , que será obrigatoria 
para os alumnos suspensos. A avaliación será recuperada cando a proba sexa cualificada cunha
nota de 5 ou maior de 5, e para as recuperacións non se terán en conta outras medidas 
avaliativas feitas nos trimestre En tódolos casos, terase como cualificación de avaliación 
parcial a maior nota entre a obtida na avaliación e a obtida na súa proba de recuperación. Para 
preparalas o alumnado fará o estudo e repaso persoal da 1ª avaliación e poderá resolver 
dúbidas con profesor encargado da materia ou xefa do departamento no recreo a petición do 
alumnado

2º Cálculo     da     nota     da     2º     avaliación:  
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Avaliación En cada avaliación parcial:
farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou orais segundo 
a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: probas 
prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en conta para 
avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de contribución de cada instrumento 

e que se indican na seguinte táboa:

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentaxe

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2,5%

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     2º     avaliación:  
Existirán PROBAS DE RECUPERACIÓN, para a segunda avaliación , que será obrigatoria 
para os alumnos suspensos. A avaliación será recuperada cando a proba sexa cualificada cunha
nota de 5 ou maior de 5, e para as recuperacións non se terán en conta outras medidas 
avaliativas feitas nos trimestre En tódolos casos, terase como cualificación de avaliación 
parcial a maior nota entre a obtida na avaliación e a obtida na súa proba de recuperación. Para 
preparalas o alumnado fará o estudo e repaso persoal da 2ª avaliación e poderá resolver 
dúbidas con profesor encargado da materia ou xefa do departamento no recreo a petición do 
alumnado
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3º 
Avaliación

Cálculo     da     nota     da     3º     avaliación:  
En cada avaliación parcial:

farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou orais segundo 
a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: probas 
prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en conta para 
avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de 
contribución de cada instrumento e que se indican na seguinte táboa:

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentaxe

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2,5%

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     3º     avaliación:  
A 3ª avaliación será recuperada cando sexa preciso ( ver apartado de cualificación final ) no  
exame final pero non existirá recuperación específica só da 3ª avaliación
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Cualifica
ción final

Cálculo     para     obter     a     cualificación     final     de     curso:  
Esta é a nota coa que o alumnado parte para a realización da avaliación final.
Se o alumnado ten una media de 5 ou mayor poderá subir dita nota nunha proba escrita final elaborada 
con contidos da/das avaliacións que queira. Considerarase como nota final da materia aquela que 
beneficie ó alumnado
E se o alumnado ten nota media inferior a 5 poderá recuperar as avaliacións que teña suspensas nunha 
proba escrita final e volverase a calcular a media. Considerarase como nota final da materia a que 
beneficie o alumnado

Especificación :
Non se terán en conta ningún outro tipo de instrumentos de avaliación realizados nas
avaliacións parciais para o cálculo da nota da avaliación final

Finalmente o alumnado que non acade unha nota de 5 ou maior na avaliación final , considerarase que 

ten a materia completa suspensa.

Para mais información: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradeturonio/


