ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS APLICADAS
4º ESO CURSO 16-17

a) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O alumno será avaliado atendendo aos seguintes procedementos e instrumentos de
avaliación, comezando polo traballo de aula, desenvolvendo actividades e mediante o
emprego de probas escritas:
_Probas escritas.
As probas escritas (controis e exames) correspondentes a cada trimestre terán un valor
comprendido entre 1 e 10. No caso de que a cualificación da proba resultase unha cifra
decimal,

procederase

a

arredondar á alza só aquelas notas que igualen e/ou

sobrepasasen as 75 centésimas. Por exemplo un 4,75 sería arredondado a un 5,
mentres que un 4,25 pasaría a ser un 4.
As probas escritas son OBRIGATORIAS. No caso de ausencia a unha proba, esta
realizarase segundo dous criterios:
_ No caso de asistiren no mesmo día ao centro, será realizada durante a sesión doutra
asignatura,tendo preferencia sobre aquela.
_ No caso de falta por razón de enfermidade, acordarase unha nova data para a súa
realización.
_Presentación de cadernos, traballos e proxectos
*Será obrigado escribir a data e o número de páxina e exercicio
(polo menos, facer referencia o que pida cada un deles).
*Obriga de traer o libro de texto a clase.
*Todo exercicio debe comezar a contestarse facendo referencia ao que se pregunta
*Faltas de ortografía:cada falta de ortografía

penalizarase con -0,25 puntos se son

de
ortografía, mentres que serían de 0,5 se son de sintaxe.
_Observación directa da actitude mediante rúbrica ao efecto: colaboración, traballo en
equipo,atención, puntualidade, etc.

_Asistencia a clase
. A asistencia a clase é obrigatoria. As faltas a clase, sexan xustificadas ou non, non
poderán sobrepasar o 15% das horas mensuais establecidas para a asignatura,
correndo o risco no seu caso da perda de dereito a examen.

b) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación foron consensuados por todos os profesores que imparten
clase no Departamento de Ciencias.
A asignatura ten o rango de avaliación continua. Isto significa que o alumnado debe a
derradeira avaliación, aprobará a asignatura.
Os resultados das avaliacións expresaranse con números sen decimais do 1 ao 10,
que se engadirán ás seguintes cualificacións:
Sobresaínte (9, 10), Notable(7, 8), Ben(6), Suficiente (5) ou Insuficiente (4, 3, 2, 1). A
cualificación «Non presentado» só poderá empregarse cando o alumno non se
presente ás probas extraordinarias, agás que tivera obtido outra cualificación na
avaliación final ordinaria, caso no que se porá a mesma cualificación.

A cualificación de cada trimestre terá en conta todos os instrumentos de avaliación:
Exames de avaliación------------------------------------60 %
Controis de tema-------------------------------------30%
Actividades (proxectos)e notas de clase*------------------------10%

*Actividades e Notas de clase:
Ao non estar permitido o uso de decimais nas cualificaciónspolos cauces ordinarios,
usaranse rúbricas*consistentes en letras, co valor descrito como segue:
B------Corresponderase con 1 pto.
R+----Corresponderase con 0,75 ptos.
R------Corresponderase con 0,5 ptos
R- -----Corresponderase con 0,25 ptos
M-----Corresponderase con 0 ptos.

c) INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS
Os alumnos serán informados o primeiro día de clase dos obxectivos, contidos,
procedementos e criterios de avaliación, mínimos esixibles e temporalización da
materia; dita información permanecerá exposta nos taboleiros da aula ao longo do
curso escolar. As familias serán informadas na reunión de inicio de curso, a través do titor
e estará á disposición dos mesmos como contido descargable na páxina web
www.colegioayala.com

d) RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS
Non haberá probas de recuperacion trimestral, xa que ao tratarse de avaliacion continua,
vanse recuperando nas probas de avaliación seguintes.

NOTA: Tras cada sesión de avaliación, adxuntaranse ás follas de cualificación
os contidos a repasar para superar esa proba.
.
AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos debe de ser integradora, e por isto,
tense que ter en conta desde todas e cada unha das asignaturas a consecución dos
obxectivos.

establecidos

para

a

etapa

de

desenvolvento

das

competencias

correspondentes.
Á hora de avaliar a asignatura, nas convocatorias de Xuño e de Setembro, o alumno
acudirá a ditas probas co total da asignatura.
En ditas avaliacións,

procederase a avaliar un conxuntode MÍNIMOS ESIXIBLES,

resultando como cualificación máxima un 6.
MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA
Os/as alumnos/as deberán de ter en conta os seguintes contidos mínimos para superar a
asignatura:

_Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números
de todo tipo escritos en calquera das súas expresións.
-Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
-Manexo destro
adecuadas.

de

intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas

-Interpretación de radicais. Cálculo mental.
-Utilización da forma exponencial dos radicais.
-Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.
-Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.

-Manexo destro
comparación,

dos

números

decimais,

cálculo

mental

e

manual,

potencias de base 10. Operatoria.
-Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.
-Expresión aproximada dun número. Cota de erro.
-Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en
notación científica, manualmente e con calculadora.
-As relacións de proporcionalidade directa e inversa.
-O xuro bancario, simple e composto.
-O método de redución
proporcionalidade.

á

unidade

para

a resolución de situacións de

-A regra de tres simple (directa e inversa) e composta.
-O cálculo con porcentaxes (cálculo da parte, do total ou da porcentaxe, aumentos e
diminucións porcentuais, etc.).
-O prezo do diñeiro en situacións de depósitos e préstamos (xuro simple e
xuro composto).
-Os procesos que facilitan a resolución de problemas relativos a mesturas e
reparticións proporcionais.
-Os procedementos para a resolución de problemas relativos a velocidades e
tempos (encontros, persecucións e alcances, etc.).
-Monomios: terminoloxía básica.
-Valor numérico dun monomio.
-Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios.
-Polinomios: terminoloxía básica.

-Suma e resta de polinomios.
-Produto dun polinomio por un monomio.
-Produto de dous polinomios.
-División de polinomios.
-Extracción de factor común.
-Identidades notables.
-Concepto de ecuación e solución.
-Resolución de ecuacións de primeiro grao.
-Resolución de ecuacións de segundo grao.
-Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas,
con radicais e co x no denominador).
-Aplicación das ecuacións á resolución de problemas.
-Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica.
-Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de
solucións dun sistema.
-Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos
métodos estudados: substitución, igualación e redución.
-Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa.
-Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.
-Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos.
-Teorema de Pitágoras. Aplicacións.
-Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións.
-Planos, mapas e escala.

-Análise e clasificación de formas e figuras.
-Cálculo indirecto de áreas e volumes.
-Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.

cotiá.

-Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
-Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
-Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
-Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou
mediante unha expresión analítica sinxela.
-Recoñecemento da continuidade dunha función.
-Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
-Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.
-Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.
-Asociación do crecemento
súa pendente.

ou

decrecemento dunha

recta co

signo da

-Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica
de calquera recta.
-A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente
de x2. Situación do vértice.
-Representación dunha función cuadrática calquera.
-Representación de funcións da familia
-Representación de funcións da familia .Representación de funcións exponenciais.
-Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.
ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL(poboación e mostra, variables estatísticas,
estatística descritiva e estatística inferencial).

-Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
-Parámetros estatísticos: media,
de variación.

varianza, desviación

típica e

coeficiente

-Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.
-Uso da calculadora para
parámetros

introducir

datos e

para

obter

o valor dos

estatísticos. Distinción entre relación estatística e relación funcional.
-ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL. Representación e interpretación de nubes de
puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.
-Valoración cualitativa (débil, forte, moi
correlación a partir dunha nube de puntos.

forte...,

positiva,

negativa)

da

-Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con
enunciado nos que se liguen dúas variables.
-PROBABILIDADE: Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos
a regularidades e leis.
-Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e
irregulares. Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
-_Distinción entre sucesos seguros, probables
entre sucesos equiprobables e outros que non o son.

e improbables.

Distinción

-Aplicación eficaz da lei de Laplace.
-_Recoñecemiento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
-Coñecemiento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
-Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
-Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas empregando un
diagrama en árbore.

TEMPORALIZACIÓN

Primeira avaliación :bloques 1 e 2, que englobaría os catro primeiros
temas do libro adicaríanselle duas semanas e media a cada unha das
unidades.
Segunda avaliación: bloques 3 e 4, englobaría os temas 5,6,7,8 e 9 do libro, a
unidade 5 adicaránselle duas semanas, a 6 tres semanas, a 7 tres semanas,a 8
unha semana e a 9 duas semanas.
Terceira avaliación : bloque 5, consta de tres temas e adicaríanselle
duas semanas a cada un deles
Asinado: Francisco Miguel Rodríguez Pena.

