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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació de la programació

El Decret 87/2015, de 5 de juny, del Govern Valencià, en el capítol III article 5, atribueix als
departaments didàctics l’organització i desenvolupament de les ensenyances pròpies de les àrees o
matèries.  És  competència  del  departament  l’elaboració  de  la  programació  didàctica  de  les
ensenyances corresponents a les àrees o matèries integrades en ell.

La programació didàctica té les següents finalitats: 

• Facilitar la pràctica docent. 
• Assegurar la coherència entre les intencions educatives del professorat i la posada en

pràctica en l’aula. 

• Servir  com a  instrument  de  planificació,  desenvolupament  i  avaluació  del  procés
d’ensenyança  i aprenentatge. 

• Oferir el marc de referència més pròxim per a organitzar les mesures d’atenció a la
diversitat de l’alumnat. 

• Proporcionar  elements  d’anàlisi  per  a  l’avaluació  del  projecte  educatiu,  de  les
concrecions del currículum i de la mateixa pràctica docent. 



1.2.  Contextualització

 Qui sóm  i on sóm?
Com es recull al Projecte Educatiu del centre:

L'acció  educativa  està  influïda  per  les  variables  del  medi  físic  i  social  en  què  es
desenvolupa, és a dir, per la realitat i les necessitats plantejades en cada situació escolar concreta.

 Des d'on eduquem? Qui som? 

L'IES Enric Valor de Pego (la Marina Alta) va nàixer l'any 1975 com a centre autònom de
l'IES Historiador Chabàs de Dénia. Va ser en l'any 2000 quan, per unanimitat del Claustre i del
Consell Escolar Municipal, i amb motiu del seu 25è aniversari, el centre va adoptar el nom actual
d'Enric Valor, en honor de l'il·lustre escriptor, qui va mantenir una vinculació molt estreta amb
aquestes  terres.  El  nostre  institut,  que  és  l'únic  centre  públic  d'ensenyament  secundari  de  la
localitat, que compta amb una població que està al voltant d els 11.000 habitants, s'individualitza,
entre altres, pels següents aspectes que el caracteritzen:

Pel que fa a les localitats de procedència, el centre arreplega al voltant de 500 alumnes de
Pego i les Valls. Hi ha també alumnat procedent d'altres poblacions de les comarques de la Safor i
la Marina Alta, cursant estudis postobligatoris, al Batxillerat i al Cicle Formatiu de Grau Mitjà i
Superior.

Encara  que  es  tracta  d'un  alumnat  majoritàriament  autòcton,  també  des  d'aquests  llocs
esmentats  hi  arriba,  però cada vegada menys,  alumnat immigrant,  principalment europeu, però
també sudamericà, i del Magreb (sobretot del Marroc). En molts dels casos, són alumnes que estan
bastant integrats en aquesta zona, a nivell lingüístic i cultural, per fet d'haver-hi arribat ací ja fa
anys. L’any 2019 la procedència de la població de Pego era en un 53% del mateix país, un 16% de
la resta de l’estat espanyol i un 31% de l’estranger.

Es tracta d'alumnat que prové, per aquest ordre, de famílies treballadores del sector terciari,
industrial i agrari (agrícola fonamentalment); aquest últim sector, amb el temps, ha anat perdent pes
en el panorama econòmic de la subcomarca de Pego i les Valls. Pel general, les famílies aspiren a
una major i millor formació per als seus fills i filles que la rebuda pels pares i mares. Moltes,
encara, conserven el principi d'autoritat i fan costat a l'educació que pretenem oferir des del centre.
No obstant això, en no trobar-nos aïllats del món i de la societat que ens ha tocat viure, també hi
participen de la desorientació que, en matèria educativa, ens envolta i que els mitjans audiovisuals
alimenten.

Els valors socials democràtics 
D'acord amb els nostres trets d'identitat, el centre fomenta els valors socials bàsics com la

tolerància,  la  no  discriminació,  la  llibertat,  el  respecte,  la  pau,  la  convivència,  la  justícia,  la
responsabilitat, la cooperació, la solidaritat..., els quals responen a un projecte vàlid de societat,
més lliure, més plural, més justa, més pacífica, i més respectuosa envers les persones i l'entorn. En
relació amb l'anterior, el centre és també un àmbit privilegiat per a la recuperació, el foment i la
defensa dels nostres trets d'identitat com a poble, amb la seua llengua i cultura, amb el propòsit que
esdevinguen un espai integrador per a tothom. 

El valencià com a llengua vehicular 
El centre es localitza en una comarca de predomini lingüístic valencià, la qual cosa explica

que  la  majoria  de  grups  corresponen  al  Programa  d'Ensenyament  en  Valencià  (PEV).  De
conformitat,  així mateix, amb el nostre Disseny del Programa d'Educació Bilingüe i del Pla de
Normalització Lingüística, la llengua vehicular al centre és el valencià, que ha d'usar-se en tots els
àmbits:  administració,  claustre,  consell  escolar,  reunions  amb  pares/mares/tutors-es  legals,
comunicats, activitats d'ensenyament-aprenentatge, etc.
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(*)  Clara  Solbes  i  Francesc  Garcia  són  professors  d’àmbit  en  1r d’ESO  de  les
assignatures que el formen (matemàtiques  i tecnològia).

Codocència està abreujat amb les sigles «Cod».

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA DE L’ESO  VINCULATS AMB LA
MATÈRIA 

 ESO

El currículum de Matemàtiques en ESO està emmarcat pel referent que suposen els  objectius
generals  de l’etapa,  que s’han d’aconseguir  com a resultat  de les experiències d’ensenyança-
aprenentatge dissenyades amb aquesta finalitat. Els objectius vinculats a l’àrea són els següents:

 Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exerci-
tar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre do-
nes i homes, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la
ciutadania democràtica.

 Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mit-
jà de desenvolupament personal. 

 Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre aquells.
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que impliquen discriminació entre
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

 Reforçar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues re-
lacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

 Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir, amb
sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologi-
es, especialment les de la informació i la comunicació. 

 Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en diferents disci-



plines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diver-
sos camps del coneixement i de l’experiència.

 Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crí-
tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisi-
ons i assumir responsabilitats. 

 Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos. 
 Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències,

consolidar els hàbits d’higiene corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’es-
port per a afavorir el desenvolupament personal i social.

 Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar crí-
ticament els hàbits socials, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient per a con-
tribuir a la seua conservació i millora.

El Decret 87/2015, pel qual es regula l’ordenació i s’estableix el currículum de l’Educació 
Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana assenyala que la concreció d’aquests objectius 
s’orientarà a la consecució de les finalitats següents:

 Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els aspectes humanístic, artístic, 
científic i tecnològic.

 Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de
manera que es proporcione una atenció personalitzada i  un desenvolupament personal i
integral  de  tot  l’alumnat,  respectant  els  principis  d’educació  comuna  i  d’atenció  a  la
diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.

 Orientar  l’alumnat  i  els  seus  representants  legals,  si  és  menor  d’edat,  sobre  el  progrés
acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.

 Preparar l’alumnat per a la incorporació a estudis posteriors i per a la inserció laboral.
 Desenvolupar  bones pràctiques  que afavorisquen un bon clima de treball  i  la  resolució

pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.
 Desenvolupar  una escala  de  valors  que  incloga  el  respecte,  la  tolerància,  la  cultura  de

l’esforç,  la  superació  personal,  la  responsabilitat  en  la  presa  de  decisions  per  part  de
l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la
violència de gènere.

 Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.
 Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 Desenvolupar  metodologies  didàctiques  innovadores  que  incloguen  l’aprenentatge

cooperatiu,  els  projectes  interdisciplinaris,  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la
comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva a l’aula.

 Basar  la  pràctica  docent  en  la  formació  permanent  del  professorat,  en  la  innovació
educativa i en l’avaluació d’aquesta pràctica docent.

 Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició
de competències.

 Emprar  el  valencià,  el  castellà  i  les  llengües  estrangeres  com  a  llengües  vehiculars
d’ensenyança,  valorar  les  possibilitats  comunicatives  de  totes  aquestes,  i  garantir  l’ús
normal, la promoció i el coneixement del valencià.

D’aquesta manera, la nostra programació didàctica concreta els següents objectius específics per a
la matèria: 

 Millorar  la  capacitat  de  pensament  reflexiu  i  incorporar  al  llenguatge  i  maneres
d’argumentació  les  formes  d’expressió  i  raonament  matemàtic,  tant  en  els  processos
matemàtics o científics com en els diferents àmbits de l’activitat humana.



 Reconéixer  i  plantejar  situacions  susceptibles  de  formular-se  en  termes  matemàtics,
elaborar i utilitzar diferents estratègies per a abordar-les i analitzar-ne els resultats utilitzant
els recursos més apropiats.

 Quantificar  aquells  aspectes  de  la  realitat  que  permeten  interpretar-la  millor,  utilitzar
tècniques de recollida de la informació i procediments de mesura, efectuar l’anàlisi de les
dades mitjançant l’ús de diferents classes de nombres i la selecció dels càlculs apropiats a
cada situació.

 Identificar els elements matemàtics (dades estadístiques, geomètriques, gràfiques, càlculs i
d’altres)  presents  en  els  mitjans  de  comunicació,  internet,  publicitat  o  altres  fonts
d’informació,  analitzar  críticament  les  funcions  que  exerceixen  aquests  elements
matemàtics i valorar l’aportació que fan per a una millor comprensió dels missatges.

 Reconéixer les formes i relacions espacials que es presenten en la vida quotidiana,
analitzar  les  propietats  i  relacions  geomètriques  implicades  i  sensibilitzar-se  a  la
bellesa que generen al mateix temps que estimulen la creativitat i la imaginació.

 Utilitzar  de  manera  adequada  els  diferents  mitjans  tecnològics  (calculadores,
ordinadors i d’altres) tant per a fer càlculs com per a buscar, tractar i representar
informacions d’índole diversa i també com a ajuda en l’aprenentatge.

 Actuar davant dels problemes que es plantegen en la vida quotidiana d’acord amb
maneres  pròpies  de  l’activitat  matemàtica,  com  ara  l’exploració  sistemàtica
d’alternatives, la precisió en el llenguatge, la flexibilitat per a modificar el punt de
vista o la perseverança a l’hora de buscar solucions.

 Elaborar estratègies personals per a l’anàlisi de situacions concretes i la identificació
i  resolució  de  problemes,  utilitzant  diferents  recursos  i  instruments  i  valorant  la
conveniència de les estratègies utilitzades en funció de l’anàlisi dels resultats i del
seu caràcter exacte o aproximat.

 Manifestar  una  actitud  positiva  davant  de  la  resolució  de  problemes  i  mostrar
confiança  en  la  pròpia  capacitat  per  a  afrontar-los  amb èxit  i  adquirir  un  nivell
d’autoestima  adequat  que  li  permeta  gaudir  dels  aspectes  creatius,  manipulatius,
estètics i utilitaris de les matemàtiques.

 Integrar els coneixements matemàtics en el conjunt de sabers que es van adquirint
des  de  les  diferents  àrees  de  manera  que  es  puguen emprar  de manera  creativa,
analítica i crítica.

 Valorar les matemàtiques com a part integrant de la nostra cultura, tant des d’un punt
de vista històric  com des de la  perspectiva del  paper  que exerceix en la societat
actual i aplicar les competències matemàtiques adquirides per a analitzar i valorar
fenòmens socials com la diversitat cultural, el respecte al medi ambient, la salut, el
consum, la igualtat de gènere o la convivència pacífica.

BATXILLERAT

OBJECTIUS GENERALS PER A LA MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES I i II

Les matemàtiques constituïxen un conjunt ampli de coneixements basats en l’estudi de patrons i
relacions inherents a estructures abstractes. Encara que es desenvolupen amb independència de la
realitat física, tenen el seu origen en ella i són de summa utilitat per a representar-la. Naixen de la
necessitat de resoldre problemes pràctics i se sustenten per la seua capacitat per a tractar, explicar,



predir i modelar situacions reals i donar rigor als coneixements científics. La seua estructura es
troba en contínua evolució, tant per la incorporació de nous coneixements com per la seua constant
interrelació amb altres àrees, especialment en l’àmbit de la ciència i la tècnica.
Participar en l’adquisició del coneixement matemàtic consistix en el domini de la seua “manera de
fer”. Aquest “saber fer matemàtiques” és un procés laboriós que comença per una intensa activitat
sobre  elements  concrets,  per  tal  de  crear  intuïcions  prèvies  necessàries  per  a  la  formalització.
Sovint, els aspectes conceptuals no són més que mitjans per a la pràctica d’estratègies, per a incitar
a l’exploració, la formulació de conjectures, l’intercanvi d’idees i la renovació dels conceptes ja
adquirits.
Els  continguts  de  Matemàtiques,  com  a  matèria  de  modalitat  en  el  Batxillerat  de  Ciències  i
tecnologia, giren sobre dos eixos fonamentals: la geometria i l’anàlisi. Aquests compten amb el
necessari suport instrumental de l’aritmètica, l’àlgebra i les estratègies pròpies de la resolució de
problemes. En Matemàtiques I, els continguts relacionats amb les 
propietats generals dels nombres i  la seua relació amb les operacions, més que en un moment
predeterminat, han de ser treballats en funció de les necessitats que sorgisquen en cada moment
concret.  Al  seu  torn,  aquests  continguts  es  complementen  amb  noves  eines  per  a  l’estudi  de
l’estadística i  la probabilitat,  culminant així tots els camps introduïts en l’Educació Secundària
Obligatòria. La introducció de matrius i integrals en Matemàtiques II aportarà noves i potents eines
per a la resolució de problemes geomètrics i funcionals.
Aquests  continguts  proporcionen  tècniques  bàsiques,  tant  per  a  estudis  posteriors  com  per  a
l’activitat professional. No es tracta que els estudiants posseïsquen moltes eines matemàtiques, sinó
que tinguen les estrictament necessàries i que les manegen amb destresa i oportunitat, facilitant-los
les noves fórmules i identitats per a la seua elecció i ús. Gens no hi ha més allunyat del “pensar
matemàticament” que una memorització d’igualtats el significat de la qual es desconeix, fins i tot
encara que s’apliquen adequadament en exercicis de càlcul.
En  aquesta  etapa  apareixen  noves  funcions  d’una  variable.  Es  pretén  que  els  alumnes  siguen
capaços de distingir les característiques de les famílies de funcions a partir de la seua representació
gràfica, així com les variacions que patix la gràfica d’una funció en compondre-la amb altra o en
modificar de forma contínua algun coeficient en la seua expressió algebraica. Amb la introducció
de  la  noció  intuïtiva  de  límit  i  geomètrica  de  derivada,  s’establixen  les  bases  del  càlcul
infinitesimal en Matemàtiques I, que dotarà de precisió l’anàlisi del comportament de la funció en
les Matemàtiques II. Així mateix, es pretén que els estudiants apliquen aquests coneixements a la
interpretació del fenomen.
Les  matemàtiques  contribuïxen a  l’adquisició  d’aptituds  i  connexions  mentals  l’abast  del  qual
transcendeix l’àmbit d’aquesta matèria; formen en la resolució de problemes genuïns aquells on la
dificultat està en enquadrar-los i trobar una estratègia de resolució, generen hàbits d’investigació i
proporcionen tècniques útils per a enfrontar-se a situacions noves. Aquestes destreses, ja iniciades
en els nivells previs, s’hauran d’ampliar ara que apareixen noves eines,
enriquint el ventall de problemes abordables i l’aprofundiment en els conceptes implicats.
Les  eines  tecnològiques,  en  particular  l’ús  de  calculadores  i  aplicacions  informàtiques  com
sistemes d’àlgebra computacional  o de geometria  dinàmica,  poden servir  d’ajuda tant  per a  la
millor comprensió de conceptes i la resolució de problemes complexos com per al processament de
càlculs pesats, sense deixar de treballar la fluïdesa i la precisió en el càlcul manual simple, on els
estudiants solen cometre freqüents errors que els poden portar a falsos resultats o induir a confusió
en les seues conclusions.
La resolució de problemes té caràcter transversal i serà objecte d’estudi relacionat i integrat a la
resta  dels  continguts.  Les  estratègies  que  es  desenvolupen  constituïxen  una  part  essencial  de
l’educació  matemàtica  i  activen  les  competències  necessàries  per  a  aplicar  els  coneixements  i
habilitats adquirides en contextos reals. La resolució de problemes ha de servir perquè l’alumnat
desenvolupe una visió àmplia i científica de la realitat, per a estimular la creativitat i la valoració



de les  idees  alienes,  l’habilitat  per  a  expressar  les  idees  pròpies  amb arguments  adequats  i  el
reconeixement dels possibles errors comesos.
Les  definicions  formals,  les  demostracions  (reducció  a  l’absurd,  contraexemples)  i  els
encadenaments  lògics  (implicació,  equivalència)  donen  validesa  a  les  intuïcions  i  conferixen
solidesa  a  les  tècniques  aplicades.  Tanmateix,  aquest  és  el  primer  moment  en  què  l’alumne
s’enfronta amb certa serietat  al  llenguatge formal,  pel que l’aprenentatge ha de ser equilibrat i
gradual.  El  simbolisme  no  ha  de  desfigurar  l’essència  de  les  idees  fonamentals,  el  procés
d’investigació necessari per a assolir-les, o el rigor dels raonaments que les sustenten. S’haurà de
valorar la capacitat per a comunicar amb eficàcia aquestes idees encara que siga de manera no
formal.
L’important  és  que  l’estudiant  trobe  en  alguns  exemples  la  necessitat  de  l’existència  d’aquest
llenguatge  per  a  dotar  a  les  definicions  i  demostracions  matemàtiques  d’universalitat,
independitzant-les del llenguatge natural.
Finalment, és important presentar la matemàtica com una ciència viva i no com una col·lecció de
regles fixes i immutables. Darrere dels continguts que s’estudien hi ha un llarg camí conceptual, un
constructo intel·lectual d’enorme magnitud, que ha anat evolucionant a través de la història fins a
arribar a les formulacions que ara manegem.
El desenvolupament d’aquesta matèria contribuirà que les alumnes i els alumnes adquirisquen les
següents capacitats:

- Comprendre i aplicar els conceptes i procediments matemàtics a situacions diverses que permeten
avançar  en l’estudi  de les  mateixes  matemàtiques  i  d’altres  ciències,  així  com en la  resolució
raonada de problemes procedents d’activitats quotidianes i diferents àmbits del saber.

- Considerar les argumentacions raonades i l’existència de demostracions rigoroses sobre les quals
es basa l’avenç de la ciència i la tecnologia, mostrant una actitud flexible, oberta i crítica davant
d’altres judicis i raonaments.

- Utilitzar les estratègies característiques de la investigació científica i les destreses pròpies de les
matemàtiques (plantejament de problemes, planificació i assaig, experimentació, aplicació de la
inducció i deducció, formulació i acceptació o rebuig de les conjectures, comprovació dels resultats
obtinguts) per a realitzar investigacions i en general explorar situacions i fenòmens nous.

-  Apreciar  el  desenvolupament  de  les  matemàtiques  com un  procés  canviant  i  dinàmic,  amb
abundants connexions internes i íntimament relacionat amb el d’altres àrees del saber.

- Fer servir els recursos aportats per les tecnologies actuals per a obtindre i processar informació,
facilitar la comprensió de fenòmens dinàmics, estalviar temps en els càlculs i servir com a eina en
la resolució de problemes.

- Utilitzar el discurs racional per a plantejar encertadament els problemes, justificar procediments,
encadenar  coherentment  els  arguments,  comunicar-se  amb  eficàcia  i  precisió,  detectar
incorreccions lògiques i qüestionar asseveracions mancades de rigor científic.

- Mostrar actituds associades al treball científic i a la investigació matemàtica, tals com la visió
crítica, la necessitat de verificació, la valoració de la precisió, l’interés pel treball cooperatiu i els
diferents tipus de raonament, el qüestionament de les apreciacions intuïtives i l’obertura a noves
idees.

- Expressar-se verbalment i per escrit en situacions susceptibles de ser tractades 



matemàticament, comprenent i manejant representacions matemàtiques.

OBJECTIUS GENERALS PER A LA MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES APLICADES A 
LES CIÈNCIES SOCIALS I i II

A mesura  que  les  matemàtiques  han  anat  eixamplant  i  diversificant  el  seu  objecte  i  la  seua
perspectiva,  ha  crescut  la  seua valoració  com un instrument  indispensable  per  a  interpretar  la
realitat,  així  com una forma d’expressió de  diferents  fenòmens socials,  científics  i  tècnics.  Es
convertixen així en un imprescindible vehicle d’expressió i adquirixen un caràcter interdisciplinari
que ha d’impregnar el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Mirar  la  realitat  social  en  les  seues  diverses  manifestacions  econòmiques,  artístiques,
humanístiques,  polítiques,  etc.,  des  d’una  perspectiva  matemàtica  i  escometre  des  d’ella  els
problemes que planteja, implica desenvolupar la capacitat de simplificar i abstraure per a facilitar
la comprensió; l’habilitat per a analitzar dades, triar els elements fonamentals del discurs i obtindre
conclusions raonables; rigor en les argumentacions però, sobretot, autonomia per a establir hipòtesi
i  contrastar-les,  i  per  a  dissenyar  diferents  estratègies  de  resolució  o  extrapolar  els  resultats
obtinguts  a  situacions  anàlogues.  Per  a  aconseguir-ho,  resulta  tan  important  la  creativitat  com
mantindre una disposició oberta i positiva cap a les matemàtiques que permeta percebre-les com
una eina útil a l’hora d’interpretar amb objectivitat el món que ens envolta. Una perspectiva que
adquirix  el  seu  veritable  significat  dins  d’una  dinàmica  de  resolució  de  problemes  que  ha  de
caracteritzar de principi a final el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta matèria. En aquest
context, la forta abstracció simbòlica, el rigor sintàctic i l’exigència probatòria que definixen el
saber matemàtic, han de tindre en aquesta matèria una relativa presència. Per la seua part, les eines
tecnològiques oferixen la possibilitat d’evitar tediosos càlculs que poc o res aporten al tractament
de  la  informació,  permetent  abordar  amb  rapidesa  i  fiabilitat  els  canviants  processos  socials
mitjançant la modificació de determinats paràmetres i condicions inicials. No per això ha de deixar
de treballar-se la fluïdesa i la precisió en el càlcul manual simple, on els estudiants solen cometre
freqüents errors que els poden portar a falsos resultats o induir-los a confusió en les conclusions.
Tant des d’un punt de vista històric com des de la perspectiva del seu paper en la societat actual,
poques matèries es presten com a aquesta a prendre consciència que les matemàtiques són part
integrant de la nostra cultura. Per això, les activitats que es plantegen han d’afavorir la possibilitat
d’aplicar les eines matemàtiques a l’anàlisi de fenòmens d’especial rellevància social, tals com la
diversitat cultural, la salut, el consum, la coeducació, la convivència pacífica o el respecte al medi
ambient. Convertir la societat de la informació en societat del coneixement requerix capacitat de
recerca selectiva i intel·ligent de la informació i extraure d’ella els seus aspectes més rellevants,
però  suposa  a  més  saber  donar  sentit  a  aquesta  recerca.  Per  això,  sense  detriment  de  la  seua
importància instrumental, cal ressaltar també el valor formatiu de  les matemàtiques en aspectes tan
importants  com  la  recerca  de  la  bellesa  i  l’harmonia,  l’estímul  de  la  creativitat  o  el
desenvolupament d’aquelles capacitats personals i socials que contribuïsquen a formar ciutadans
autònoms, segurs de si mateixos, decidits, curiosos i emprenedors, capaços d’afrontar els reptes
amb imaginació i abordar els problemes amb garanties d’èxit.  L’ampli espectre d’estudis a què
dóna accés el Batxillerat d’Humanitats i ciències socials obliga a formular un currículum de la
matèria  que no se circumscriga  exclusivament  al  camp de  l’economia  o la  sociologia,  donant
continuïtat als continguts de l’ensenyament obligatori.  Per això, i amb un criteri exclusivament
propedèutic,  la  matèria,  dividida  en  dos  cursos,  s’estructura  entorn  de tres  eixos:  Aritmètica  i
àlgebra,  Anàlisi  i  Probabilitat  i  Estadística.  Els  continguts del  primer curs adquirixen la  doble
funció de  fonamentar  els  principals  conceptes  de  l’anàlisi  funcional  i  oferir  una  base  sòlida a
l’economia i a la interpretació de fenòmens socials en què intervenen dues variables. En el segon
curs s’establix de forma definitiva les aportacions de la matèria a aquest Batxillerat sobre la base



del que serà el  seu posterior desenvolupament  a la Universitat  o en els  cicles  formatius de la
Formació Professional. L’estadística inferencial o la culminació en el càlcul infinitesimal de les
aportacions de l’anàlisi funcional són un bon exemple d’això. La resolució de problemes té caràcter
transversal i serà objecte d’estudi relacionat i integrat a la resta dels continguts. Les estratègies que
es  desenvolupen  constituïxen  una  part  essencial  de  l’educació  matemàtica  i  activen  les
competències necessàries per a aplicar els coneixements i habilitats adquirides en contextos reals.
La resolució de problemes ha de servir perquè l’alumnat desenvolupe una visió àmplia i científica
de la  realitat,  per a  estimular  la  creativitat  i  la  valoració de les idees  alienes,  l’habilitat  per  a
expressar  les  idees  pròpies  amb  arguments  adequats  i  el  reconeixement  dels  possibles  errors
comesos.
Finalment, és important presentar la matemàtica com una ciència viva i no com una col·lecció de
regles fixes i immutables. Darrere dels continguts que s’estudien hi ha un llarg camí conceptual, un
constructo intel·lectual d’enorme magnitud, que ha anat evolucionant a través de la història fins a
arribar a les formulacions que ara manegem. L’ensenyament de les Matemàtiques aplicades a les
ciències  socials  en  el  Batxillerat  tindrà  com  a  finalitat  el  desenvolupament  de  les  següents
capacitats: 

-  Aplicar  a  situacions  diverses  els  continguts  matemàtics  per  a  analitzar,  interpretar  i  valorar
fenòmens socials, per tal de comprendre els reptes que planteja la societat actual.

-  Adoptar  actituds  pròpies  de  l’activitat  matemàtica  com la  visió  analítica  o  la  necessitat  de
verificació. Assumir la precisió com un criteri subordinat al context, les apreciacions intuïtives com
un argument a contrastar i l’obertura a noves idees com un repte. 

- Elaborar judicis i formar criteris propis sobre fenòmens socials i econòmics, utilitzant tractaments
matemàtics. Expressar i interpretar dades i missatges, argumentant amb precisió i rigor i acceptant
discrepàncies i punts de vista diferents com un factor d’enriquiment.

-  Formular  hipòtesi,  dissenyar,  utilitzar  i  contrastar  estratègies  diverses  per  a  la  resolució  de
problemes que permeten enfrontar-se a situacions noves amb autonomia, eficàcia, confiança en si
mateix i creativitat. 

- Utilitzar un discurs racional com a mètode per a abordar els problemes: justificar procediments,
encadenar una correcta línia argumental, aportar rigor als raonaments i  detectar inconsistències
lògiques.

- Fer ús de variats recursos, inclòs els informàtics, en la recerca selectiva i el tractament de la
informació gràfica, estadística i algebraica en les seues categories financera, humanística o d’una
altra índole, interpretant amb correcció i profunditat els resultats obtinguts d’aquest tractament. 

-  Adquirir  i  manejar  amb  fluïdesa  un  vocabulari  específic  de  termes  i  notacions  matemàtics.
Incorporar amb naturalitat el llenguatge tècnic i gràfic a situacions susceptibles de ser tractades
matemàticament. 

- Utilitzar el coneixement matemàtic per a interpretar i comprendre la realitat, establint relacions
entre les matemàtiques i l’entorn social, cultural o econòmic i apreciant el seu lloc, actual i històric,
com a part de la nostra  cultura.



3. COMPETÈNCIES

Les competències s’han d’integrar en el currículum de Matemàtiques. Per tal que aquesta
integració es  produïsca  de  manera  efectiva  i  l’adquisició  d’aquestes  siga  eficaç,  la
programació inclou el disseny d’activitats d’aprenentatge integrades que permeten a l’alumne
avançar cap als resultats definits. 
Per  la  seua  banda,  els  criteris  d’avaluació  serveixen  de  referència  per  a  valorar  el  que
l’alumnat sap i sap fer. Aquests es desglossen en estàndards d’aprenentatge avaluables. Per a
valorar  el  desenvolupament  competencial  de  l’alumnat,  seran  aquests  estàndards
d’aprenentatge avaluables els que, quan es posen en relació amb les competències, permetran
graduar  el  rendiment  o  acompliment  aconseguit  en  cadascuna,  tal  com  reflecteix  la
programació de les unitats didàctiques (més endavant en aquest document).
En la nostra societat, cada ciutadà i ciutadana requereix una àmplia gamma de competències
per a adaptar-se de manera flexible a un món que està canviant ràpidament i que mostra
múltiples interconnexions. L’educació i la formació possibiliten que l’alumnat adquirisca les
competències necessàries per  a poder adaptar-se de manera flexible a aquests  canvis.  La
matèria  de  Matemàtiques  contribuirà  al  desenvolupament  de  les  competències  del
currículum,  necessàries  per  a  la  realització  i  desenvolupament  personal  i  l’acompliment
d’una ciutadania activa. 
La mateixa concepció del currículum d’aquesta matèria fa evident la contribució que fa al
desenvolupament  de  tots  els  aspectes  que  conformen  la  competència  matemàtica  i  les
competències bàsiques en ciència i tecnologia.  Per tant, tot  el currículum de la matèria
contribueix a l’adquisició de la competència matemàtica, de la qual forma part l’habilitat per
a interpretar i expressar amb claredat informacions, el maneig d’elements matemàtics bàsics
en situacions  de la  vida quotidiana  i  la  posada  en pràctica  de processos  de raonament  i
utilització de formes de pensament lògic que permeten interpretar i  descriure la realitat i
actuar  sobre  aquesta  a  l’hora  d’enfrontar-se  a  situacions  quotidianes.  Tots  els  blocs  de
continguts  estan  orientats  a  aplicar  aquelles  destreses  i  actituds  que  permeten  raonar
matemàticament i comprendre una argumentació lògica, expressar-se i comunicar-se en el
llenguatge matemàtic i integrar el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement
per a enfrontar-se a situacions quotidianes de diferent grau de complexitat. Les matemàtiques
i  les  ciències  estan  interrelacionades,  no  es  pot  concebre  un  desenvolupament  adequat  i
profund del coneixement científic sense els continguts matemàtics.
Les matemàtiques contribueixen a la competència en  comunicació lingüística, ja que són
concebudes  com  una  matèria  que  utilitza  contínuament  l’expressió  oral  i  escrita  en  la
formulació i exposició de les idees. Fonamentalment en la resolució de problemes adquireix
especial importància la comprensió i l’expressió, tant oral com escrita, dels processos fets i
dels  raonaments  seguits,  ja  que  ajuden a  formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge
matemàtic  és  un  vehicle  de  comunicació  d’idees  amb  gran  capacitat  per  a  transmetre
conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,  simbòlic,  de  termes  precisos  i
abstractes.  La traducció dels  diferents llenguatges  matemàtics  al  llenguatge quotidià,  i  al
contrari, també contribueix a l’adquisició d’aquesta competència.
La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  contribueix  a  millorar  la
competència  digital.  La  calculadora,  l’ordinador,  etc.  permeten  abordar  noves  maneres
d’adquirir  i  integrar coneixements emprant estratègies diverses  tant  per  a la  resolució de
problemes com per al descobriment de nous conceptes matemàtics. El desenvolupament dels
diferents  blocs  temàtics  permet  treballar  amb programes  informàtics  senzills  que  ajuden
enormement a comprendre els diferents conceptes matemàtics. Tampoc cal oblidar que la



matèria proporciona coneixements i destreses per a la recerca, selecció i tractament de la
informació accessible a través de la xarxa.
La reflexió sobre els processos de raonament, la contextualització dels resultats obtinguts,
l’autonomia per a abordar situacions de creixent complexitat, la sistematització, etc. ajuden a
l’adquisició de la competència per a  aprendre a aprendre. La presa de consciència de les
pròpies capacitats, així com del que es pot fer individualment i del que es pot fer amb l’ajuda
d’altres  persones  (aprenentatge  cooperatiu),  amb  altres  recursos,  etc.  són  elements
substancials per a aprendre a aprendre. El desenvolupament d’estratègies necessàries per a la
resolució de problemes, l’organització i regulació del propi aprenentatge, tant individual com
en equip, tant a l’escola com a casa, així com la gestió del propi desenvolupament acadèmic
també contribueixen a aprendre a aprendre. La motivació i l’autoconfiança són decisives per
a l’adquisició d’aquesta competència. Saber aprendre implica ser capaç de motivar-se per a
aprendre,  per  a  adquirir  i  assimilar  nous  coneixements  arribant  a  dominar  capacitats  i
destreses, de manera que l’aprenentatge siga cada vegada més eficaç i autònom. A més, la
competència d’aprendre a  aprendre és fonamental  per  a l’aprenentatge permanent  que es
produeix al llarg de la vida.
Les matemàtiques, fonamentalment a través de l’anàlisi funcional i de l’estadística, aporten
criteris científics per a predir i prendre decisions en l’àmbit social i ciutadà, i contribueixen
així a l’adquisició de les  competències socials i  cíviques.  La utilització dels llenguatges
gràfic i estadístic ajuda a interpretar la informació que apareix en els mitjans de comunicació.
També s’adquireix aquesta competència analitzant els errors comesos en els processos de
resolució de problemes amb esperit constructiu, la qual cosa permet valorar els punts de vista
aliens en pla d’igualtat amb els propis com a maneres alternatives d’abordar una situació. La
resolució  de  problemes  de  manera  cooperativa  és  fonamental  per  al  desenvolupament
d’aquesta  competència  per  la  qual  cosa implica  el  treball  en  equip,  l’acceptació  d’altres
maneres de pensar les coses i la reflexió sobre les solucions aportades per altres persones.
Els  processos  matemàtics,  especialment  els  de  resolució  de  problemes,  contribueixen  a
desenvolupar  el  sentit  de  la  iniciativa  i  l’esperit  emprenedor.  Per  a  treballar  aquests
processos  és  necessari  planificar  estratègies,  assumir  reptes,  valorar  resultats  i  prendre
decisions. També, les tècniques heurístiques que desenvolupen constitueixen models generals
de tractament de la informació i de raonament i consoliden l’adquisició de destreses com ara
l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i  l’habilitat  per  a
comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball.

A  partir d’ara farem servir la següent terminologia abreujada quan calga:

      Competències clau ( CC):
Comunicació lingüística ( CCL)
Competència matemàtica  i competències bàsiques en ciència i tecnologia ( CMCT)
Competència digital ( CD)
Aprendre a aprendre ( CAA)
Competències socials i cíviques ( CSYC)
Sentit d'iniciativa i espirit emprenedor ( SIEP)

                  Consciència i expressions culturals ( CEC)



4. CONTINGUTS

Les matemàtiques constitueixen una manera d’analitzar i interpretar el món que ens envolta,
reflecteixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavoreixen
la capacitat per a aprendre a aprendre i contenen elements de gran bellesa; sense oblidar, a
més,  el  caràcter  instrumental  que  les  matemàtiques  tenen  com a  base  fonamental  per  a
l’adquisició de nous coneixements en altres disciplines, especialment en el procés científic i
tecnològic i com a força conductora en el desenvolupament de la cultura i les civilitzacions.
D’altra banda, les matemàtiques contribueixen a la formació intel·lectual de l’alumnat, la
qual cosa els permetrà desenvolupar-se millor tant en l’àmbit personal com social.
En l’actualitat la ciutadania s’enfronta a multitud de tasques que comporten conceptes de
caràcter quantitatiu,  espacial,  probabilístic,  etc.  La informació recollida en els  mitjans de
comunicació s’expressa habitualment en forma de taules, fórmules, diagrames o gràfiques
que  requereixen  de  coneixements  matemàtics  per  a  comprendre’ls  correctament.  Els
contextos en què apareixen són múltiples: els pròpiament matemàtics, economia, tecnologia,
ciències  naturals  i  socials,  medicina,  comunicacions,  esports,  etc.,  per  això  és  necessari
adquirir  un hàbit  de pensament  matemàtic  que permeta establir  hipòtesis  i  contrastar-les,
elaborar estratègies de resolució de problemes i ajudar en la presa de decisions adequades,
tant  en  la  seua  vida  personal  com  en  la  futura  vida  professional.  Les  matemàtiques
contribueixen de manera especial al desenvolupament del pensament i el raonament i,  en
particular,  al  pensament  logicodeductiu  i  algorítmic,  ja  que  estimulen  l’entrenament  de
l’habilitat  d’observació i  interpretació dels fenòmens,  a  més d’afavorir  la  creativitat  o el
pensament geometricoespacial.
La resolució de problemes i els projectes d’investigació constitueixen eixos fonamentals en el
procés d’ensenyança i aprenentatge de les matemàtiques. L’habilitat de formular, plantejar,
interpretar i resoldre problemes és una de les capacitats essencials de l’activitat matemàtica,
ja  que  permet  a  les  persones  emprar  els  processos  cognitius  per  a  abordar  i  resoldre
situacions  interdisciplinàries  reals,  la  qual  cosa  resulta  de  màxim  interés  per  al
desenvolupament de la creativitat i el pensament lògic. 
L’aprenentatge de les matemàtiques s’ha de fer partint de la realitat concreta per a arribar al
concepte  abstracte,  de  la  comprensió  més  pròxima  i  senzilla  a  l’elaboració  general  i
complexa. Els nous coneixements s’han de basar en els que ja s’han aconseguit i a partir de
situacions  properes.  Posteriorment  s’ampliaran  progressivament  la  complexitat  de  les
situacions i el nivell d’abstracció dels conceptes. 
En  aquesta  etapa  es  pretén  avançar  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,  interpretar  i
comunicar de forma matemàtica diversos fenòmens i problemes en diferents contextos, així
com de donar-los solucions pràctiques; també ha de desenvolupar actituds positives cap al
coneixement matemàtic,  tant per a l’enriquiment personal com per a la valoració del seu
paper en el progrés de la humanitat.
El currículum s’ha organitzat en cinc blocs: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques,
Nombres i Àlgebra, Geometria, Funcions i Estadística i Probabilitat, que no s’han de veure
com un conjunt de compartiments estancs independents els uns dels altres. És necessari que
es desenvolupe de manera global, pensant en les connexions internes de la matèria tant dins
del curs com entre les diferents etapes. 
El  bloc  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  matemàtiques”  és  un  bloc  comú  a  l’etapa  i
transversal, que s’ha de desenvolupar de manera simultània a la resta de blocs de contingut i
que és l’eix fonamental de la matèria; s’articula sobre processos bàsics i imprescindibles en
els  afers  matemàtics:  la  resolució  de  problemes,  projectes  d’investigació  matemàtica,  la



matematització i modelització, les actituds adequades per a desenvolupar el treball científic i
la utilització de mitjans tecnològics.
Dit això, la  concreció curricular de l’àrea  es compon de continguts, criteris d’avaluació,
competències  i  estàndards  d’aprenentatge  que  s’organitzen  i  seqüencien  en  unitats
didàctiques, tal com es pot veure més endavant en aquest document. 

 ESO i Batxillerat

El Bloc 1: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques és comú a tots els cursos de l’ESO
i Batxillerat.

Bloc 1.   Processos, mètodes i actituds en matemàtiques.   
Estratègies de comprensió oral: 
Activació de coneixements previs. 
Manteniment de l’atenció.
Selecció de la informació.
Memorització.
Retenció de la informació.
Tipus de text.
Estratègies de resolució de problemes:
Organització de la informació.
Realització d’esquemes, dibuixos, taules, gràfics, etc.
Selecció d’una notació adequada.
Busca de semblances amb altres problemes ja resolts.
Resolució de problemes més simples.
Experimentació i obtenció de pautes.
Assaig-error. L’error com a forma d’aprenentatge.
Descomposició del problema en problemes més senzills.
Comprovació del resultat.
Planificació de textos orals.
Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.
Normes gramaticals
Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge. Precisió en l’expressió d’idees matemàtiques.
Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, debats, etc.).
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, normes de 
cortesia, fórmules de tractament, etc. 
Vocabulari propi de nombres, àlgebra,  geometria, funcions, probabilitat i estadística.
Estratègies de comprensió d’enunciat:
Lectura comprensiva.
Expressió de l’enunciat amb vocabulari propi.
Identificació de dades i unitats.
Identificació de la qüestió principal.
Identificació de les paraules clau de l’enunciat.
Estimació d’una possible resposta prèvia a la resolució.
Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura.
Formats de presentació.
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els 
elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.) i les pròpies del llenguatge matemàtic.



Estratègies de busca i selecció de la informació.
Procediments de síntesi de la informació.
Procediments de presentació de continguts
Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web.
Iniciativa i innovació
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats 
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència,
superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític.
Pensament mitjans-fi
Estratègies de planificació, organització i gestió. 
selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
Avaluació de processos i resultats.  
Valoració de l’error com a oportunitat. 
Habilitats de comunicació.
Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.
Autoconeixement de fortaleses i debilitats.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Pensament de perspectiva.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa.
Diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en pàgines web especialitzades en continguts 
matemàtics, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades especialitzades, etc.
Emmagatzematge de la informació digital.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació.
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del 
grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les 
idees alienes; compartir informació i recursos, i construir un producte o meta col·lectiu. Correu 
electrònic. 
Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com ara blogs, fòrums, wikis, etc. 
Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció de l’individu i d’altres de les males 
pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en 
funció d’este.
Realització, formatatge senzill i impressió de documents de text.
Disseny de presentacions multimèdia. Drets d’autor i llicències de publicació. 
Edició d’equacions.
Representació gràfica.



 ESO

Taller de reforç de matemàtiques de 1r d’ESO

El Taller de Reforç de Matemàtiques de 1r d'ESO té per objectiu reforçar aquells continguts
de  l'àrea  de  matemàtiques  de  l'àmbit  tecnològic  i  matemàtic.  Per  tant,  es  treballen  els
mateixos  objectius  (parcialment,  en  ocasions)  i  els  mateixos  continguts  (parcialment,  en
ocasions) que es treballen a l'àmbit. 

Matemàtiques Curs 2n ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebr  a  
Relació entre fraccions i decimals. Conversió
Potències de base 10. Aplicació per a representar nombres grans.
Raó i proporció. 
Magnituds directament i inversament proporcionals. Constant de proporcionalitat. 
Significats i propietats dels nombres en contextos diferents al del càlcul: nombres triangulars, 
quadrats, pentagonals, etc. 
Jerarquia de les operacions. 
Elaboració i utilització d’estratègies per al càlcul mental, per al càlcul aproximat i per al càlcul amb
calculadora o altres mitjans tecnològics.
Potències de nombres enters amb exponent natural. 
Estimació i obtenció d’arrels aproximades. 
Càlculs amb percentatges (mental, manual, calculadora). Augments i disminucions percentuals. 
Resolució de problemes amb nombres enters, fraccionaris, decimals i percentatges.
Traducció d’expressions del llenguatge quotidià, que representen situacions reals, a l’algebraic i 
viceversa. 
Valor numèric d’una expressió algebraica. 
Transformació i equivalències. Identitats. 
Operacions amb polinomis en casos senzills (monomis i binomis)
Resolució d’equacions de primer grau amb una incògnita i de segon grau amb una incògnita.
Equacions sense solució. 
Sistemes de dos equacions lineals amb dos incògnites. 
Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.

Bloc 3: Geometria.
Relació entre el pla i l’espai.
Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions i propietats de figures en el pla: paral·lelisme i 
perpendicularitat. 
Angles i les seues relacions. 
Construccions geomètriques senzilles: mediatriu, bisectriu. Propietats. 
Figures planes elementals: triangle, quadrat, figures poligonals. 
Classificació de triangles i quadrilàters. Propietats i relacions. 
Mesura i càlcul d’angles de figures planes. 
Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes. Càlcul d’àrees per descomposició en figures simples. 
Circumferència, cercle, arcs i sectors circulars. 
Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació geomètrica i aplicacions.
Semblança: figures semblants. Criteris de semblança. Raó de semblança i escala. Raó entre 
longituds, àrees i volums de cossos semblants. 



Poliedres i cossos de revolució. Elements característics, classificació. 
Àrees i volums. 
Propietats, regularitats i relacions dels poliedres. 
Resolució de problemes geomètrics senzills.
Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de museus, exposicions 
artístiques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.

Bloc 4: Funcions. 
Creixement i decreixement. 
Màxims i mínims relatius. 
Continuïtat i discontinuïtat. 
Talls amb els eixos. 
Comparació de gràfiques.
Funcions lineals. 
Càlcul, interpretació i identificació del pendent de la recta.
Representacions de la recta a partir de l’equació i obtenció de l’equació a partir d’una recta. 
Resolució de problemes senzills  per mitjà de l’estudi de funcions

Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Població i individu. Mostra.
Variable estadística: qualitativa i quantitativa.
Taules d’organització de dades.
Freqüència: absoluta i relativa 
Diagrames de barres i de sectors.
Polígons de freqüència.
Paràmetres de centralització: mitjana, mediana i moda.
El rang: idea de dispersió.
Resolució de problemes senzills en què intervinguen dades estadístiques.
Fenomen aleatori.
Disseny d’experiències senzilles.
Freqüència relativa i probabilitat.
Successos elementals equiprobables i no equiprobables.
Espai mostral.
Taules i diagrames d’arbre.
Regla de Laplace.
Resolució de problemes senzills  per mitjà del càlcul de probabilitats.

Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 3r ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebra. 
Potències de nombres racionals amb exponent enter. Significat i ús. 
Potències de base 10. Aplicació per a l’expressió de nombres en notació científica.



Expressions radicals.
Nombres decimals i racionals. 
Transformació de fraccions en decimals i viceversa. Nombres decimals exactes i periòdics. 
Fracció generatriu.
Expressions radicals. Transformació i operacions.
Error absolut i relatiu.  
Arrels quadrades. Arrels no exactes. Expressió decimal.
Operacions amb fraccions i decimals. 
Càlcul aproximat i arredoniment. Xifres significatives. 
Operacions amb nombres expressats en notació científica.
Jerarquia d’operacions. 
Investigació de regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts de nombres. Expressió
usant llenguatge algebraic. 
Successions numèriques. Successions recurrents Progressions aritmètiques i geomètriques.
Transformació d’expressions algebraiques. Igualtats notables. Operacions elementals amb 
polinomis.
Resolució d’equacions de segon grau amb una incògnita.
Resolució d’equacions senzilles de grau superior a dos.
Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.

Bloc 3: Geometria. 
Geometria del pla.
Lloc geomètric. 
Teorema de Tales. Divisió d’un segment en parts proporcionals. 
Translacions, girs i simetries en el pla. 
Geometria de l’espai. Plans de simetria en els poliedres. L’esfera. Interseccions de plans i esferes. 
El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques i fusos horaris. Longitud i latitud d’un punt. 
Resolució de problemes geomètrics.
Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de museus, exposicions 
artístiques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les manifestacions 
artístiques.

Bloc 4. Funcions.
Descripció qualitativa de gràfiques.
Comparació de situacions de dependència funcional donades per mitjà de taules i enunciats.
Utilització de models lineals, per mitjà de la confecció de la taula, la representació gràfica i 
l’obtenció de l’expressió algebraica. 
Expressions de l’equació de la recta. 
Funcions quadràtiques. Representació gràfica.
Resolució de problemes per mitjà de l’estudi de funcions.

Bloc 5. Estadística i probabilitat.
Fases d’un estudi estadístic.
Variables quantitatives contínues i discretes.
Selecció de mostres. Representativitat.
Freqüència: absoluta, relativa i acumulada.



Agrupació de dades en intervals.
Paràmetres de centralització: mitjana, moda, mediana i quartils. Interpretació i propietats.
Paràmetres de dispersió: rang, recorregut interquartílic i desviació típica.
Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.
Diagrama de caixa i bigots.
Resolució de problemes en què intervinguen informacions estadístiques.
Experiències aleatòries.
Diagrames d’arbre.
Permutacions. Factorial d’un nombre.
Resolució de problemes en què intervinga el càlcul de probabilitats.

Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 4t  ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebra.
Reconeixement  de  nombres  que  no  poden  expressar-se  en  forma  de  fracció.  Nombres
irracionals. 
Logaritmes. Definició i propietats. 
Representació de nombres en la recta real. Intervals. 
Interpretació i ús dels nombres reals en diferents contextos triant la notació i aproximació 
adequades en cada cas. 
Potències d’exponent enter o fraccionari i radicals senzills.  Operacions i propietats. 
Jerarquia d’operacions. 
Interés simple i compost. 
Manipulació d’expressions algebraiques i del llenguatge de les funcions. 
Utilització d’igualtats notables. 
Arrels i factorització. Regla de Ruffini.
Fraccions algebraiques. Simplificació i operacions.  
Equacions de grau superior a dos. 
Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.

Bloc 3: Geometria.
Mesures d’angles en el sistema sexagesimal i en radians. 
Raons trigonomètriques. Relacions entre estes.
Relacions mètriques en els triangles. 
Iniciació a la geometria analítica en el pla: coordenades. Vectors. Equacions de la recta. 
Paral·lelisme, perpendicularitat. 
Semblança. Figures semblants. Raó entre longituds, àrees i volums de cossos semblants. 
Resolució de problemes geomètrics i trigonomètrics.
Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, exposicions, 
galeries d’art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de museus, exposicions artístiques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.
Bloc 4: Funcions.
Esudi  d’altres  models  funcionals:  proporcionalitat  inversa,  exponencials,  logarítmiques  i
definits  a trossos.
Interpretació d’un fenomen descrit per mitjà d’un enunciat, taula, gràfic o expressió analítica. 
La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d’una funció en un interval. 



Estudi de la relació entre coeficients i gràfiques.
Resolució de problemes  per mitjà de l’estudi de funcions.

Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Fases i tasques d’un estudi estudi estadístic.
Anàlisi de gràfiques estadístiques. Detecció de fal·làcies.
Paràmetres de centralització i dispersió. Interpretació, anàlisi i utilització.
Comparació de distribucions per mitjà dels paràmetres de centralització i dispersió.
Diagrames de dispersió. Introducció a la correlació.
Resolució de problemes  en què intervinguen informacions estadístiques
Tècniques de recompte. Introducció a la combinatòria: combinacions, variacions i permutacions.
Probabilitat simple i composta. 
Successos dependents i independents.
Experiències aleatòries compostes.
Taules de contingència i diagrames d’arbre
Probabilitat condicionada.
Resolució de problemes en què intervinga el càlcul de probabilitats.

Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades 3r ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Potències de números racionals amb exponent sencer. Significat i ús. 
Potències de base 10. Aplicació per a l'expressió de números en notació científica.
Nombres decimals i racionals. 
Transformació de fraccions en decimals i viceversa. Nombres decimals exactes i periòdics. 
Fracció generatriu.
Càlcul aproximat i arredoniment. Error comés.
Operacions amb fraccions i decimals. Operacions amb nombres grans i xicotets.
Jerarquia d'operacions. 
Investigació de regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts de nombres. Expressió
usant el llenguatge algebraic.
Successions numèriques. Successions recurrents Progressions aritmètiques i geomètriques. 
Operacions elementals amb polinomis: suma, resta i producte.
Transformació d'expressions algebraiques. Igualtats notables. 
Resolució d'equacions de segon grau amb una incògnita.
Resolució de sistemes d'equacions lineals amb dos incògnites. 
Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.

Bloc3: Geometria
Mediatriu, bisectriu, angles i les seues relacions, perímetre i àrea. Propietats. Teorema de
Tales. Divisió d'un segment en parts proporcionals.
Aplicació a la resolució de problemes.
Translacions, girs i simetries en el pla. 
Geometria de l'espai: àrees i volums. 
El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques. Longitud i latitud d'un punt.
Resolució de problemes geomètrics.
Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d'art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de museus, exposicions 



artístiques, galeries d'art.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.

Bloc 4: Funcions.
Descripció qualitativa de gràfiques.
Comparació de situacions de dependència funcional donades per mitjà de taules i enunciats. 
Utilització de models lineals, per mitjà de la confecció de la taula, la representació gràfica i 
l'obtenció de l'expressió algebraica. 
Expressions de l'equació de la recta. 
Funcions quadràtiques. Representació gràfica.
Resolució de problemes per mitjà de l'estudi de funcions

Bloc 5: Estadística i probabilitat
Fases d'un estudi estudi estadístic
Variables quantitatives contínues i discretes.
Selecció de mostres. Representativitat.
Freqüència: absoluta, relativa i acumulada.
Agrupació de dades en intervals.
Paràmetres de centralització: mitjana, moda, mediana i quartils. Interpretació i propietats
Paràmetres de dispersió: rang, recorregut interquartílic i desviació típica.
Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.
Diagrama de caixa i bigots.
Resolució de problemes en què intervinguen informacions estadístiques.

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 4t ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Reconeixement  de  números  que  no  poden  expressar-se  en  forma  de  fracció.  Números
irracionals. 
Representació de nombres racionals i irracionals en la recta real. Intervals. 
Interpretació i ús dels nombres reals en diferents contextos i triar la notació i l'aproximació 
adequades en cada cas. 
Proporcionalitat directa i inversa.
Jerarquia d’operacions. 
Interés simple i compost. 
Manipulació d’expressions algebraiques i del llenguatge de les funcions. 
Operacions amb polinomis: suma, resta, producte i divisió.
Utilització d’igualtats notables. 
Arrels i factorització de polinomis. Regla de Ruffini.
Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.

Bloc 3: Geometria
Figures semblants. 
Teoremes de Tales i Pitàgores. Aplicació de la semblança per a l’obtenció indirecta de mesures. 
Raó entre longituds, àrees i volums de figures i cossos semblants. 
Resolució de problemes geomètrics.



Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de museus, exposicions 
artístiques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.

Bloc: 4 Funcions.
 Estudi d’altres models funcionals: lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa, 
exponencials. 
Interpretació d’un fenomen descrit per mitjà d’un enunciat, taula, gràfic o expressió analítica. 
La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d’una funció en un interval. 
Estudi de la relació entre coeficients i gràfiques.
Resolució de problemes  per mitjà de l’estudi de funcions

Bloc 5: Estadística i probabilitat
Anàlisi de gràfiques estadístiques.
Paràmetres de centralització i dispersió.
Interpretació, anàlisi i utilització.
Comparació de distribucions per mitjà dels paràmetres de centralització i  dispersió.
Diagrames de dispersió. Introducció a la correlació.
Resolució de problemes  en què intervinguen informacions estadístiques.
Regla de Laplace.
Probabilitat simple i composta. Successos dependents i independents.
Diagrames d’arbre.
Resolució de problemes en què intervinga el càlcul de probabilitats.

 BATXILLERAT

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Bloc   2  :  Nombres i àlgebra.  
Nombres racionals i irracionals. El nombre real. Representació en la recta real. Intervals. 
Aproximació decimal d’un nombre real. Estimació, arredoniment i errors. 
Operacions amb nombres reals. Potències i radicals. La notació científica. 
Operacions amb capitals financers. Augments i disminucions percentuals. Taxes i interessos 
bancaris. Capitalització i amortització simple i composta. 
Polinomis. Operacions. Descomposició en factors. 
Equacions lineals, quadràtiques i reductibles a estes, exponencials i logarítmiques. Aplicacions. 



Sistemes d’equacions de primer i segon grau amb dos incògnites. Classificació. Aplicacions. 
Interpretació geomètrica. 
Sistemes d’equacions lineals amb tres incògnites: mètode de Gauss. 
Resolució de problemes amb equacions i sistemes.

Bloc   3  : Anàlisi.  
Funcions reals de variable real. 
Expressió d’una funció en forma algebraica, per mitjà de taules o de gràfiques. Característiques 
d’una funció. 
Interpolació i extrapolació lineal i quadràtica. 
Identificació de l’expressió analítica i gràfica de les funcions reals de variable real: polinòmiques, 
exponencial i logarítmica, valor absolut, part entera, i racionals i irracionals senzilles a partir de les 
seues característiques. Les funcions definides a trossos.
Càlcul de límits senzills. Continuïtat d’una funció. Aplicació a l’estudi de les asímptotes. 
Idea intuïtiva de límit d’una funció en un punt.
Taxa de variació mitjana i taxa de variació instantània.
Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica. Recta tangent a una funció en un punt.
Funció derivada.
Regles de derivació de funcions elementals senzilles que siguen suma, producte, quocient i 
composició de funcions polinòmiques, exponencials i logarítmiques.
Resolució de problemes de fenòmens socials i econòmics per mitjà de funcions.

Bloc 4   :   Estadística i probabilitat  
Estadística descriptiva bidimensional. Paràmetres. Representacions gràfiques.
Dependència lineal de dos variables estadístiques. Covariància i correlació: Càlcul i interpretació 
del coeficient de correlació lineal. 
Regressió lineal. Prediccions estadístiques i fiabilitat de les prediccions. Coeficient de 
determinació. 
Assignació de probabilitats a successos per mitjà de la regla de Laplace i a partir de la seua 
freqüència relativa. Axiomàtica de Kolmogorov. 
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats. 
Experiments simples i compostos. Probabilitat condicionada. Dependència i independència de 
successos. 
Variables aleatòries discretes. Distribució de probabilitat. Mitjana, variància i desviació típica.
Distribució binomial. Caracterització i identificació del model. Càlcul de probabilitats. 
Variables aleatòries contínues. Funció de densitat i de distribució. Interpretació de la mitjana, 
variància i desviació típica. 
Distribució normal. Tipificació de la distribució normal. Assignació de probabilitats en una 
distribució normal. 
Càlcul de probabilitats per mitjà de l’aproximació de la distribució binomial per la normal.
Resolució de problemes estadístics i probabilístics en contextos científics. 

Matemàtiques I

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Nombres reals: estudi per a la comprensió de la realitat. 
Valor absolut. Desigualtats. Distàncies en la recta real. Intervals i entorns. Aproximació i errors. 
Notació científica. 
Logaritmes decimals i neperians.



Successions numèriques: terme general, monotonia i acotació. El nombre e.
Nombres complexos. Forma binòmica i polar. Representacions gràfiques. Operacions elementals. 
Fórmula de Moivre. 
Equacions logarítmiques i exponencials. 
Resolució d’equacions i inequacions. Interpretació gràfica. 
Resolució d’equacions no algebraiques senzilles. 
Resolució i interpretació de sistemes d’equacions lineals. Mètode de Gauss .
Resolució de problemes per mitjà d’equacions, inequacions i sistemes.

Bloc 3: Anàlisi
Funcions reals de variable real. 
Funcions bàsiques: polinòmiques, racionals senzilles, valor absolut, arrel, trigonomètriques, 
exponencials, logarítmiques i funcions definides a trossos. 
Operacions i composició de funcions. Funció inversa. 
Concepte de límit d’una funció en un punt i en l’infinit. 
Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica de la derivada de la funció en un punt. 
Recta tangent i normal.
Funció derivada. 
Càlcul de límits. Límits laterals. Indeterminacions. 
Continuïtat d’una funció. Estudi de discontinuïtats.
Càlcul de derivades. Regla de la cadena. 
Representació gràfica de funcions, després d’un estudi complet de les seues característiques
per mitjà de les ferramentes bàsiques de l’anàlisi.

Bloc 4: Geometria
Mesura d’un angle en radians.
Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. Raons trigonomètriques dels angles suma, 
diferència, doble i mitat. Fórmules de transformacions trigonomètriques. 
Teoremes del sinus, del cosinus i de la tangent.
Resolució de triangles.
Resolució d’equacions trigonomètriques senzilles. 
Vectors lliures en el pla. Operacions geomètriques. 
Producte escalar. Mòdul d’un vector. Angle de dos vectors. 
Bases ortogonals i ortonormals. 
Geometria mètrica plana. Equacions de la recta. Posicions relatives de rectes. Distàncies i angles. 
Llocs geomètrics del pla. Còniques: circumferència, el·lipse, hipèrbola i paràbola. Equació i 
elements.
Resolució de problemes geomètrics diversos.
Bloc 5: Estadística i probabilitat
Estadística  descriptiva  bidimensional:  taules  de  contingència.  Distribució  conjunta  i
distribucions marginals. Mitjanes i desviacions típiques marginals. 
Distribucions condicionades. Independència de variables estadístiques. 
Estudi de la dependència de dos variables estadístiques. Representació gràfica: núvol de punts. 
Dependència lineal de dos variables estadístiques. Covariància i correlació: Càlcul i interpretació 
del coeficient de correlació lineal. 
Regressió lineal. Estimació. Prediccions estadístiques i fiabilitat d’estes. 
Resolució de problemes estadístics.



Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Les matrius com a ferramenta per a manejar i operar amb dades estructurades en taules.
Classificació de matrius. 
Operacions amb matrius.
Rang d’una matriu. 
Matriu inversa. Mètode de Gauss. 
Determinants fins a orde 3.
Representació matricial d’un sistema d’equacions lineals.
Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals. Mètode de Gauss.
Inequacions lineals amb una o dos incògnites. Sistemes d’inequacions. Resolució gràfica i 
algebraica. 
Programació lineal bidimensional. Regió factible. Determinació i interpretació de les solucions 
òptimes. 
Resolució de problemes amb matrius, sistemes o programació lineal.

Bloc 3: Anàlisi
Estudi de la continuïtat en funcions elementals i definides a trossos. Tipus de discontinuïtat. 
Aplicacions de les derivades a l’estudi de funcions polinòmiques, racionals i irracionals senzilles, 
exponencials i logarítmiques.
Estudi i representació gràfica de funcions polinòmiques, racionals, irracionals, exponencials i 
logarítmiques senzilles a partir de les seues propietats locals i globals
Concepte de primitiva. Càlcul de primitives: propietats bàsiques. Integrals immediates. 
Càlcul d’àrees: la integral definida. Regla de Barrow.
Resolució de problemes de fenòmens socials i econòmics per mitjà de funcions.

Bloc 4: Estadística i probabilitat
Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. Probabilitats inicials i finals i versemblança d’un
succés. 
Població i mostra. Mètodes de selecció d’una mostra. Grandària i representativitat d’una mostra. 
Estadística paramètrica. Paràmetres d’una població i estadístics obtinguts a partir d’una mostra. 
Estimació puntual. 
Mitjana i desviació típica de la mitjana mostral i de la proporció mostral.
Distribució de la mitjana mostral en una població normal. 
Distribució de la mitjana mostral i de la proporció mostral en el cas de mostres grans. 
Estimació per intervals de confiança. Relació entre confiança, error i grandària mostral. 
Interval de confiança per a la mitjana poblacional d’una distribució normal amb desviació típica 
coneguda. 
Interval de confiança per a la mitjana poblacional d’una distribució de model desconegut i per a la 
proporció en el cas de mostres grans.
Resolució de problemes estadístics i probabilístics en contextos científics.

Matemàtiques  II

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Les matrius com a ferramenta per a manejar i operar amb dades estructurades en taules i
grafs. 
Classificació de matrius. Operacions i propietats.
Determinants. Propietats. 



Rang d’una matriu. 
Matriu inversa. 
Representació matricial d’un sistema d’equacions. 
Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals. Mètode de Gauss. Regla de Cramer.
Resolució de problemes amb matrius i sistemes d’equacions.
 
Bloc 3: Anàlisi
Límit d’una funció en un punt i en l’infinit.
Continuïtat d’una funció. Tipus de discontinuïtat. 
Teorema de Bolzano. 
Funció derivada. Teoremes de Rolle i del valor mitjà. 
La regla de l’Hôpital. Aplicació al càlcul de límits. 
Resolució de problemes d’optimització.
Primitiva d’una funció. La integral indefinida. Tècniques elementals (immediates, per parts i 
racionals) per al càlcul de primitives. 
La integral definida. 
Teoremes del  valor  mitjà  i  fonamental  del  càlcul  integral.  Aplicació al  càlcul  d’àrees  de
regions planes.

Bloc 4: Geometria.
Vectors en l’espai tridimensional. Dependència i independència lineal. Bases.
Producte escalar, vectorial i mixt. Interpretació geomètrica. 
Equacions de la recta i el pla en l’espai. 
Posicions relatives (incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans). 
Propietats mètriques (càlcul d’angles, distàncies, àrees i volums). 
Resolució de problemes geomètrics.

Bloc 5: Estadística i probabilitat
Successos. Assignació de probabilitats a successos per mitjà de la regla de Laplace i a partir
de la seua freqüència relativa. Axiomàtica de Kolmogorov. 
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats. 
Experiments simples i compostos. Probabilitat condicionada. Dependència i independència de 
successos. 
Teorema de la probabilitat total.



5. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació són els referents específics per a avaluar l’aprenentatge de l’alumnat. 
Descriuen els coneixements i les competències que es volen valorar i que l’alumnat ha d’adquirir i 
desenvolupar en cada matèria. En cada curs són els següents

 ESO

TALLER DE REFORÇ MATEMÀTIQUES 1 ESO

El Taller de Reforç de Matemàtiques de 1r d'ESO té per objectiu reforçar aquells continguts de
l'àrea  de  matemàtiques  de  l'àmbit  tecnològic  i  matemàtic.  Per  tant,  com  que  es  treballen  els
mateixos objectius (parcialment, en ocasions) i els mateixos continguts (parcialment, en ocasions)
que es treballen a l'àmbit, els criteris d’avaluació són els mateixos que els de l’àmbit. 

MATEMÀTIQUES 2n  ESO

1. Resoldre problemes utilitzant els recursos i les estratègies necessaris, deixant constància
dels passos seguits.

2. Generar, mitjançant diferents mètodes (deducció, inducció...) patrons, regularitats i lleis 
matemàtiques en diferents contextos.

3. Generar diferents problemes a partir d’un altre de ja resolt. 

4. Aplicar el mètode científic en diferents situacions d’investigació, aportant informes de   
resultats i  conclusions dels mateixos. 

5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant els continguts treballats. 

6. Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

7. Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació 
cap al futur i valorar la seua aplicació en contextos matemàtics. 

8. Utilitzar les TIC en contextos matemàtics com eines per a la realització de càlculs, 
comprovació de resultats, representacions gràfiques, simulacions, etc.

9. Seleccionar la informació necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana 
amb autonomia i sentit crític. 

10. Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes 
de la vida diària, aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

11. Desenvolupar estratègies de càlcul mental que faciliten i agiliten l’ús de diferents 
tipus de nombres.



12. Aplicar tècniques de càlcul per a resoldre problemes de proporcionalitat en 
situacions de la vida real.

13. Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a 
facilitar els càlculs, comprovar operacions, descobrir patrons, etc. 

14. Fer servir estratègies d’anàlisi de dades en la resolució de problemes.

15. Resoldre problemes utilitzant equacions de primer i segon grau i sistemes 
d’equacions.

16. Utilitzar adequadament el teorema de Pitàgores per a calcular costats desconeguts en
figures geomètriques. 

17. Conèixer i aplicar el concepte de semblança entre figures geomètriques.

18. Conèixer les característiques principals dels cossos geomètrics (poliedres, cossos de 
revolució i poliedres regulars).

19. Calcular àrees i volums de figures geomètriques. 

20. Representar funcions a partir de la seua expressió analítica o d’una taula de valors. 

21. Interpretar i analitzar adequadament una funció lineal en contextos reals. 

22. Tabular dades d’una distribució estadística i representar-los gràficament. 

23. Calcular els paràmetres estadístics bàsics d’una distribució estadística i interpretar-
los adequadament en cada context. 

24. Resoldre situacions en què intervinguen conceptes d’aleatorietat i probabilitat.

3r ESO  MATEMÀTIQUES ORIENTADES A LES  ENSENYANCES APLICADES 

1. Verbalitzar el procés seguit en la resolució de problemes.

2. Realitzar les comprovacions i els càlculs necessaris en el raonament i la resolució de problemes. 

3. Analitzar situacions de canvi a través de procediments matemàtics per a establir hipòtesi i 
prediccions.

4. Reformular problemes matemàtics partint d’altres situacions i contextos.

5. Realitzar processos d’investigació aportant informes de conclusions i resultats.

6. Aplicar les matemàtiques a situacions problemàtiques quotidianes.

7. Desenvolupar les habilitats i les actituds matemàtiques.

8. Identificar els bloquejos emocionals davant dels bloquejos trobats.

9. Prendre decisions sobre situacions que s’esdevenen en la vida quotidiana de l’alumne.

10. Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques pertinents per a realitzar càlculs diferents.

11. Utilitzar el càlcul amb nombres racionals per a resoldre problemes de la vida diària.

12. Manejar el simbolisme per a desxifrar successions numèriques en casos senzills.

13. Expressar propietats o relacions a través del llenguatge algebraic.



14. Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant diferents operacions matemàtiques, aplicant
tècniques algebraiques i valorant i contrastant els resultats.

15. Identificar les característiques de figures planes i cossos geomètrics.

16. Manejar el teorema de Tales en l’aplicació a mesuraments en exemples de la vida real.

17. Reconèixer els moviments en el pla en les transformacions de les figures.

18. Manejar els centres, els eixos i els plans de simetria amb figures planes i políedres.

19. Aplicar en la localització de punts les coordenades gràfiques.

20. Representar gràficament les funcions i els elements que hi intervenen.

21. Reconèixer el model lineal en les relacions de la vida quotidiana per a descriure fenòmens.

22. Identificar relacions funcionals descrites a través dels paràmetres i les característiques de les 
funcions quadràtiques.

23. Utilitzar gràfiques i taules en l’elaboració d’informes estadístics.

24. Resumir i comparar dades estadístiques a través del càlcul i la interpretació de paràmetres de 
posició i dispersió.

25. Analitzar la informació dels mitjans de comunicació a través de l’estadística.

26. Realitzar estimacions en experiments senzills calculant probabilitat, freqüència...

3r ESO  MATEMÀTIQUES ORIENTADES A LES  ENSENYANCES ACADÈMIQUES

1. Identificar i expressar els passos per a la resolució de diferents tipologies de problemes.

2. Conèixer i utilitzar diferents estratègies per a la resolució de problemes.

3. Analitzar i descriure diferents situacions per a poder fer prediccions.

4. Partir de problemes resolts i aprofundir en diferents qüestions, contextos pròxims a l’alumne.

5. Conèixer, identificar i desenvolupar processos de matematització en la realitat quotidiana de 
l’alumne.

6. Identificar, conrear i desenvolupar les actituds personals inherents a la tasca matemàtica.

7. Identificar els bloquejos emocionals davant dels problemes trobats. 

8. Prendre decisions sobre situacions que s’esdevenen en la vida quotidiana de l’alumne.

9. Conéixer i utilitzar les eines tecnològiques per a realitzar càlculs diferents.

10. Fer servir les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el seu procés d’aprenentatge des 
d’una anàlisi i recerca d’informació adequats per a facilitar la interacció.

11. Utilitzar les propietats dels nombres racionals en operacions a través del càlcul adequat en la 
resolució de problemes.

12. Manejar expressions simbòliques en situacions numèriques davant de casos senzills que 
incloguen patrons recursius.

13. Conéixer i fer servir el llenguatge algebraic per a expressar enunciats traient la informació 



rellevant i transformant-la.

14. Resoldre problemes del dia a dia a través de plantejaments d’equacions de primer i segon grau, 
i sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.

15. Identificar i descriure les característiques de les figures planes i els cossos geomètrics 
elementals amb les seues configuracions geomètriques.

16. Conéixer i utilitzar el teorema de Tales, les fórmules per a realitzar mesures indirectes 
d’elements inaccessibles obtenint les mesures de longituds, àrees i volums dels cossos presos del 
context real.

17. Fer càlculs de les dimensions reals de figures donades en mapes o plans coneixent l’escala.

18. Identificar les transformacions d’una figura a una altra mitjançant moviment en el pla, 
analitzant dissenys quotidians, obres d’art i configuracions de la naturalesa. 

19. Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i de políedres.

20. Conéixer el sentit de les coordenades geogràfiques i la seua aplicació en la localització de 
punts.

21. Identificar els elements de l’estudi de les funcions i la seua representació gràfica.

22. Identificar i reconéixer situacions de relació funcional de la vida quotidiana que es descriuen 
mitjançant funcions quadràtiques i calcular els seus paràmetres i característiques.

23. Realitzar informacions estadístiques amb dades a través de taules i gràfiques adequades amb 
conclusions que representen a la població estudiada.

24. Fer càlculs sobre els paràmetres de posició i dispersió d’una variable estadística per a resumir 
dades i fer comparacions.

25. Fer una anàlisi sobre la informació estadística que apareix en els mitjans de comunicació des de
la seua representativitat i fiabilitat.

26. Fer estimacions a partir de possibles esdeveniments associats a experiments senzills calculant
la seua probabilitat a partir de la seua freqüència relativa, la regla de Laplace o els diagrames
d’arbre.

4t ESO  MATEMÀTIQUES ORIENTADES A LES  ENSENYANCES APLICADES

1. Fer prediccions utilitzant patrons, regularitats i lleis matemàtiques en diferents contextos 
matemàtics.

2. Generar variacions en els problemes ja resolts a fi d’aprofundir en ells.

3. Realitzar processos d’investigació aportant informes de resultats i conclusions. 

4. Aplicar les matemàtiques a la vida quotidiana.

5. Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

6. Desenvolupar la resiliència en la resolució de situacions noves.

7. Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació cap al 
futur, i valorar la seua aplicació en contextos matemàtics. 



8. Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a facilitar
els càlculs, comprovar operacions, descobrir patrons, etc.

9. Seleccionar la informació necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana amb 
autonomia i sentit crític.

10. Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes de la 
vida quotidiana, aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

11. Utilitzar les magnituds i les unitats de mesura adequades en cada situació en enfrontar-se a 
un problema matemàtic.

12. Disposar de recursos per a analitzar i manejar situacions problemàtiques i aplicar 
procediments específics per a resoldre-les. 

13. Traduir eficaçment enunciats de problemes relacionats amb la vida quotidiana al llenguatge 
algebraic.

14. Manejar raonadament polinomis i fraccions algebraiques.

15. Utilitzar equacions i sistemes per a resoldre problemes en contextos de la vida real.

16. Representar relacions quantitatives i qualitatives a través de diferents tipus de funcions i 
interpretar els resultats obtinguts a partir de taules, gràfiques...

17. Conéixer els conceptes bàsics sobre semblança, teorema de Pitàgores, àrees de figures 
planes i àrees i volums de cossos geomètrics, i aplicar-los a la resolució de problemes.

18. Descriure, utilitzant un vocabulari adequat, situacions extretes de contextos comunicatius 
de la realitat sobre el maneig de l’atzar i l’estadística.

19. Analitzar i interpretar dades estadístiques extretes de diferents mitjans de comunicació.

20. Utilitzar diferents mitjans de representació estadística en distribucions unidimensionals. 

21. Conéixer les distribucions bidimensionals, representar-les i valorar la correlació.

4t ESO MATEMÀTIQUES APLICADES A LES ENSENYANCES ACADÈMIQUES

1. Resoldre problemes utilitzant els recursos i les estratègies necessaris per a això, i indicant el
procés seguit en cada cas. 

2. Fer prediccions utilitzant patrons, regularitats i lleis matemàtiques en diferents contextos
matemàtics.

3. Generar variacions en els problemes ja resolts a fi d’aprofundir en ells.

4. Realitzar processos d’investigació aportant informes de resultats i conclusions. 

5. Aplicar les matemàtiques a la vida quotidiana.

6. Utilitzar diferents estratègies en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

7. Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

8. Desenvolupar la resiliència en la resolució de situacions noves.

9. Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació cap al
futur, i valorar la seua aplicació en contextos matemàtics. 

10. Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a facilitar
els càlculs, comprovar operacions, descobrir patrons, etc.

11. Seleccionar la informació necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana amb



autonomia i sentit crític.

12. Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes de la
vida quotidiana, aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

13. Traduir eficaçment enunciats de problemes relacionats amb la vida quotidiana al llenguatge
algebraic.

14. Dominar el maneig raonat de polinomis i fraccions algebraiques.

15. Utilitzar  equacions,  inequacions  i  sistemes  per  a  resoldre  problemes  matemàtics  en
contextos de la vida real.

16. Representar relacions quantitatives i qualitatives a través de diferents tipus de funcions i
interpretar els resultats obtinguts a partir de taules, gràfiques...

17. Conéixer els conceptes bàsics de la semblança i aplicar-los a la resolució de problemes.

18. Resoldre problemes trigonomètrics utilitzant les raons trigonomètriques fonamentals i les
seues relacions. 

19. Aprofundir  en  el  coneixement  de  configuracions  geomètriques  senzilles  a  través  de  la
geometria analítica plana.

20. Analitzar  i  interpretar  dades  estadístiques  extretes  a  partir  dels  diferents  mitjans  de
comunicació.

21. Utilitzar diferents mitjans de representació estadística en distribucions unidimensionals.

22. Conéixer i utilitzar algunes estratègies combinatòries bàsiques, i utilitzar-les per a resoldre
problemes.

23. Resoldre problemes de probabilitat simple i composta utilitzant adequadament la llei de
Laplace, taules de contingència, diagrames d’arbre...

 BATXILLERAT

MATEMÀTIQUES I 

- Utilitzar els nombres reals i els nombres complexos, les seues notacions, operacions i 
procediments associats, per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes, valorant els 
resultats obtinguts d’acord amb l’enunciat.

- Transcriure problemes reals a un llenguatge algebraic, utilitzar les tècniques matemàtiques 
apropiades en cada cas per a resoldre’ls i donar una interpretació, ajustada al context, de les 
solucions obtingudes. 

- Transferir una situació real problemàtica a una esquematització geomètrica i aplicar les diferents 
tècniques de mesura d’angles i longituds i de resolució de triangles per a trobar les possibles 
solucions, valorant-les i interpretant-les en el seu context real.

- Utilitzar el llenguatge vectorial per a interpretar analíticament distintes situacions de la geometria 
plana elemental, obtindre les equacions de rectes i còniques i utilitzar-les, junt amb el concepte de 
producte escalar de vectors donats en bases ortonormals, per a resoldre problemes d’incidència i 
càlcul de distàncies.
-
Identificar les funcions elementals (lineals, afins, quadràtiques, exponencials, logarítmiques, 



trigonomètriques i racionals senzilles) que poden vindre donades a través d’enunciats, taules o 
expressions algebraiques i representar-les gràficament per a analitzar les seues propietats 
característiques i relacionar-les amb fenòmens econòmics, socials i científics que s’ajusten a elles, 
valorant la importància de la selecció dels eixos, unitats, domini i escales.

- Analitzar, qualitativament i quantitativament, les propietats globals i locals (domini, recorregut, 
continuïtat, simetries, periodicitat, punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció 
senzilla que descriga una situació real, per a representar-la gràficament i extraure’n informació 
pràctica que ajude a interpretar el fenomen de què es derive.

- Interpretar el grau de correlació que hi ha entre les variables d’una distribució estadística 
bidimensional senzilla i obtindre les rectes de regressió per a fer prediccions estadístiques.

- Utilitzar tècniques estadístiques elementals per a prendre decisions davant de situacions que 
s’ajusten a una distribució de probabilitat binomial o normal, calculant les probabilitats d’un o de 
diversos successos.

- Organitzar i codificar informacions; seleccionar, comparar i valorar estratègies; enfrontar-se a 
situacions noves amb eficàcia i utilitzar les ferramentes matemàtiques.

- Utilitzar tècniques de recompte directe, recursos combinatoris i lleis elementals de la probabilitat 
per a assignar probabilitats a successos aleatoris simples i compostos.

MATEMÀTIQUES II

 Utilitzar el llenguatge matricial i les operacions amb matrius i determinants com a instrument per a
representar i interpretar dades i relacions i, en general, per a resoldre situacions diverses.

Transcriure situacions de la geometria a un llenguatge vectorial en tres dimensions i utilitzar les 
operacions amb vectors per a resoldre els problemes extrets d’aquestes, donant una interpretació de
les solucions. 

Transcriure problemes reals a un llenguatge gràfic o algebraic, utilitzar conceptes, propietats i
tècniques matemàtiques específiques en cada cas per a resoldre’ls i donar una interpretació de les 
solucions obtingudes ajustada al context.

Utilitzar els conceptes, propietats i procediments adequats per a trobar i interpretar característiques 
destacades de funcions expressades algebraicament en forma explícita.

Aplicar el concepte i el càlcul de límits i derivades a l’estudi de fenòmens naturals i tecnològics i a 
la resolució de problemes d’optimització, com també per a localitzar i interpretar característiques 
de funcions expressades de forma explícita.

Aplicar el càlcul d’integrals en la mesura d’àrees de regions planes limitades per rectes i corbes 
senzilles que siguen fàcilment representables.

Utilitzar els mitjans tecnològics per a obtindre i processar informació que faciliten la interpretació i



la resolució de problemes sobre aspectes propis de la realitat.
 
Realitzar investigacions en les quals calga organitzar i codificar informacions, seleccionar, 
comparar i valorar estratègies per a enfrontar-se a situacions noves amb eficàcia, triant les eines 
matemàtiques adequades en cada cas.

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS  I

Utilitzar els nombres racionals i irracionals, les seues notacions, operacions i procediments 
associats, per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes i situacions extrets de la 
realitat social i de la vida quotidiana.

Transcriure problemes al llenguatge algebraic, utilitzar les tècniques matemàtiques apropiades en 
cada cas per a resoldre’ls, presentar adequadament les solucions obtingudes i interpretar-les en els 
seus contextos. 

Reconèixer les famílies de funcions més freqüents en els fenòmens econòmics i socials, relacionar 
les seues gràfiques amb fenòmens que s’ajusten a aquestes i interpretar, quantitativament i 
qualitativament, les situacions presentades per mitjà de relacions funcionals expressades en forma 
de taules numèriques, gràfiques o expressions algebraiques.

Utilitzar les taules i gràfiques com a instrument per a l’estudi de situacions empíriques relacionades
amb fenòmens socials i analitzar funcions que no s’ajusten a cap fórmula algebraica i que propicien
la utilització de mètodes numèrics pera l’obtenció de valors no coneguts.

Elaborar i interpretar informes sobre situacions reals, susceptibles de ser presentades en forma de 
gràfiques o a través d’expressions polinòmiques o racionals senzilles, que exigisquen tindre en 
compte intervals de creixement i decreixement, continuïtat, màxims i mínims i tendències 
d’evolució d’una situació.

Interpretar el grau de correlació existent entre les variables d’una distribució estadística 
bidimensional i obtindre les rectes de regressió per a fer prediccions estadístiques en un context de 
resolució de problemes relacionats amb fenòmens econòmics o socials. 

Utilitzar tècniques estadístiques elementals per a prendre decisions davant de situacions que 
s’ajusten a una distribució de probabilitat binomial o normal, determinant les probabilitats d’un o 
diversos successos, sense necessitat de càlculs combinatoris. 

Organitzar i codificar informacions; seleccionar, comparar i valorar estratègies; enfrontar-se a 
situacions noves amb eficàcia i utilitzar les ferramentes matemàtiques adquirides. O

1.



MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II

Utilitzar el llenguatge matricial i aplicar les operacions amb matrius com a instrument per al
tractament de situacions que manegen dades estructurades en forma de taules o grafs.

Transcriure problemes expressats en llenguatge usual al llenguatge algebraic i resoldre’ls utilitzant
tècniques algebraiques determinades: matrius, equacions i programació lineal bidimensional,
interpretant críticament el significat de les solucions obtingudes.

Analitzar i interpretar fenòmens habituals en les ciències socials susceptibles de ser descrits
mitjançant una funció, a partir de l’estudi qualitatiu i quantitatiu de les propietats més
característiques.

Utilitzar el càlcul de derivades com a eina per a obtindre conclusions sobre el comportament d’una
funció i resoldre problemes d’optimització extrets de situacions reals de caràcter econòmic o 
social.

Assignar probabilitats a successos aleatoris simples i compostos, dependents o independents,
utilitzant tècniques personals de recompte, diagrames d’arbre o taules de contingència.

Dissenyar i desenvolupar estudis estadístics de fenòmens socials que permeten estimar paràmetres 
amb una fiabilitat i exactitud prefixades, determinar el tipus de distribució i inferir conclusions 
sobre el comportament de la població estudiada.

Analitzar de forma crítica informes estadístics presents en els mitjans de comunicació i altres 
àmbits, detectant possibles errors i manipulacions tant en la presentació de les dades com de les
conclusions.

Reconèixer la presència de les matemàtiques en la vida real i aplicar els coneixements adquirits a
situacions noves, dissenyant, utilitzant i contrastant diferents estratègies i eines matemàtiques per
al seu estudi i tractament.

6. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

La normativa vigent assenyala que l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria serà contínua, formativa i  té un caràcter integrador: 

 Contínua, per  a  garantir  l’adquisició  de  les  competències  imprescindibles,  amb
l’establiment de reforços en qualsevol moment del curs quan el progrés d’un alumne
o alumna no siga l’adequat.

 Formativa, per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge durant un període o
curs de manera que el professorat puga adequar les estratègies d’ensenyament i les
activitats didàctiques amb la finalitat de millorar l’aprenentatge de cada alumne.



 Integradora, per a la consecució dels objectius i competències corresponents,  tenint
en compte totes les assignatures, sense impedir la realització de l’avaluació manera
diferenciada: l’avaluació de cada assignatura es realitza tenint en compte els criteris
d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de cadascuna. 

Així mateix, l’avaluació és col·laborativa i participativa.

A més, la LOMQE manifesta que es faran avaluacions externes de finalització d’etapa amb 
caràcter formatiu i  de diagnòstic, que seran homologables a les que es duen a terme en
l’àmbit internacional (especialment a les de l’OCDE) i centrades en el nivell d’adquisició de
les competències.

Juntament amb les competències, s’estableixen altres elements del currículum fonamentals
per a l’avaluació. Es tracta dels següents:

 Els criteris d’avaluació: responen al que es pretén aconseguir en cada assignatura.

 Els estàndards són les especificacions dels criteris d’avaluació

Considerem molt important el treball continuat en classe i, per tant, l'assistència a classe és
absolutament essencial. Per això, com a pas previ indiquem que per tal de poder  ser avaluat de
manera positiva en batxillerat el nombre de faltes injustificades (a criteri del professorat) no
podrà superar en cada avaluació el 20% de les classes.

Ja que l'avaluació és continua, la nota de cada avaluació es traurà tenint em compte totes les
notes des de l'inici de  curs fins eixe moment.

 ESO

És  absolutament  imprescindible  en  aquesta  etapa  l'assistència  a  classe  per  raons
administratives, però sobretot per raons pedagògiques. Així mateix en aquest nivell es pretén que
les  classes  siguen  molt  actives  i  aquestes  faltes  fan  perdre  moltes  de  les  activitats  que  s'hi
desenvolupen. A més, aquesta falta repercuteix, no sols en el propi alumne/a sinó, a més a més, en
la resta de components del grup en què hi estiga integrat/da. 

El  quadern  de  classe serà  revisat  amb  la  major  periodicitat  possible  pel  professorat
corresponent i serà una part important de l'avaluació. Així mateix l'observació del treball individual
i en grup seran eines necessàries per a l'avaluació. 

També es tindrà en compte la presentació, dins dels terminis prevists, dels  treballs com,
naturalment  el  seu contingut.  Una part  molt  important de l'avaluació en aquesta etapa serà la
valoració de les actituds en l'aula i enfront la matèria. 

Totes aquestes observacions es completaran amb proves individuals que es faran cada tres
setmanes aproximadament. Es faran entre 2 i 4 proves per trimestre.

També es valorarà la resolució individual diària d’exercicis que es proposen, i que estan
referenciats als continguts que s’estan treballant en cada moment del curs.

Si,  com  és  ben  possible  que  ocórrega  amb  algun/a  alumne/a,  al  llarg  del  procés
d'aprenentatge es detecta que hi ha alguna dificultat per tal de seguir el ritme normal, el professorat
els proposarà activitats alternatives o de reforç que tenim programades en la programació diària



d'aula o que elaborarem i consensuarem en les reunions de departament. Així mateix, els llibres de
text de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO contenen activitats amb diferent grau de dificultat per tal de poder
assegurar la possibilitat de diversificar l'ensenyament. 

Es procedirà de manera similar si es detecta que algun/a alumne/a va per davant del ritme
normal de la classe. Se'ls proposarà activitats alternatives d'ampliació que tenim programades o que
programarem en  el  dia  a  dia.  De  tota  manera,  els  llibres  de  text  contenen  bastants  activitats
d'ampliació que ens seran útils per a treballar-les a classe. 

Finalment, es podran tindre en compte també per l’avaluació instruments com ara: els 
mapes conceptuals, la redacció i presentació de treballs escrits, l’exposició de treballs escrits, el 
resum després de la lectura crítica d’un llibre i la participació en la resolució de problemes, entre 
d’altres.
En el El Taller de Reforç de Matemàtiques de 1r d'ESO l’avaluació es basa en les tasques 
desenvolupades al llarg de les sessions (fitxes i treballs), sense necessitat d'establir proves 
individuals."

BATXILLERAT

Per  a  l'avaluació  de  l'alumnat  el/la  professor/a  valorarà  el  treball  en  classe  i  en  casa
mitjançant les proves escrites. Es realitzaran aquestes proves cada 3 o 4 setmanes (en tot cas, un
mínim de dues proves escrites per avaluació) i totes aquestes dades serviran per a la qualificació de
l'avaluació corresponent. En els quadres que segueixen a aquests apartats en què es fan constar els
objectius a assolir en cada tema i els criteris d'avaluació corresponent, hi ha uns apartats per a les
eines necessàries per a l'avaluació que en alguns casos resten buits i que aniran omplint-se per part
dels professors en cada grup concret. 

Si, després de tot, la qualificació no fóra positiva en alguna avaluació, i sota el criteri del
professor/a, l'alumne podrà recuperar-la posteriorment mitjançant unes proves escrites que podran
ser trimestrals i que es faran quan el professorat ho determine. 

Les proves en batxillerat podran contenir alguna qüestió teòrica que prove que l'alumnat ha
comprés els conceptes importants.

Les  proves  extraordinàries  de  juliol  seran  proves  globals  de  tota  l'assignatura.  Seran
problemes  i  exercicis  eminentment  pràctics  i  repartits  equitativament  de  tots  els  blocs  de
continguts.



RECUPERACIÓ DE L’ALUMNAT AMB ÀREES, MATÈRIES O ÀMBITS PENDENTS

Alumnat d'ESO

Hi haurà tres modalitats per recuperar l’assignatura pendent:

a) Aprovar la prova extraordinària de juliol.

b) Aprovar les dues  primeres avaluacions del curs actual que curse l'alumne/a, la qual cosa
implicaria aprovar amb un 5 les assignatures pendents de matemàtiques.

c) En cas de no aprovar les avaluacions citades en la modalitat anterior o bé voler millorar la
nota  (  traure  més  d’un  5)  l’alumnat  s’haurà  de  presentar  als  exàmens  parcials  i/o  final  que
indiquem en aquest apartat.

Els continguts de les proves es repartiran en dues parts (exàmens parcials) i en cas de no
aprovar aquestes per mitjana aritmètica igual o superior a 5, també hi haurà una prova final. 

Alumnat de batxillerat

a) Aprovar la prova extraordinària de juliol.

b) L’alumnat s’haurà de presentar als exàmens parcials i/o final.

Les dates dels exàmens  parcials i final de recuperació de pendents de matemàtiques per
a tos els cursos seran:

Primer parcial: 17 de desembre de 2021.

Segon parcial: 1 d’abril de 2022.

Final: 6 de maig de 2022.

 La  distribució  dels temes pels exàmens parcials de pendents  a partir de 2n d’ESO és
d’acord amb la nomenclatura del llibres de text de l’editorial Oxford  Projecte Inicia i la distribució
dels temes de 1r de batxillerat és la de l’Editorial Anaya. Aquesta distribució dels temes es troba a
l’apartat 15 Annex 2 de la present programació.



7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En els  quadres  de temporalització de la  programació per  unitats  queden determinats els
continguts, els criteris mínims i estàndards d'aprenentatge avaluables.

Ja que l'avaluació és continua, la nota de cada avaluació es traurà tenint em compte totes les
notes des de l'inici de  curs fins la data de cada avaluació. Per tant, en la qualificació de l’avaluació
final ordinària es ponderarà tot el curs acadèmic.

Les  proves  extraordinàries  de  juliol   seran  proves  globals  de  tota  l'assignatura.  Seran
problemes repartits equitativament de tots els blocs de continguts.

 ESO

Caldrà avaluar els objectius generals del curs i els objectius específics de cada matèria. 
Els  objectius  generals  de  les  assignatures  seran  els  següents  i  quedaran  distribuïts  pels

apartats tal i com tot seguit s’especifica:

Hàbits de treball:
a) Claredat i estructura del quadern de classe. 

b) Treball diari.
c) Correccions 

d) Treball en grup. 
Habilitats de raonament: 

a) Comprensió. 
b) Expressió. 

 Actitud:
a) Participació.

b) Ús dels materials escolars
c) Comportament.

Els objectius específics seran aquells que estan relacionats amb els continguts acadèmics. 
La valoració d’aquests es farà mitjançant proves individuals adaptades als blocs de continguts i 
tindran un valor ponderat a la importància de la matèria examinada.

Taller de reforç de matemàtiques 1r d’ESO

S’avaluaran els continguts mitjançant la valoració de les fitxes i les pràctiques que es 
realitzen a classe, sense haver de fer necessàriament exàmens o proves objectives.

2n, 3r i 4t d’ ESO
 Els continguts  específics de cada matèria comptaran un 80% de la qualificació final de

cada avaluació, i el 20% restant  pertocarà als objectius generals. 

La valoració dels objectius generals en aquest curs  en percentatges sobre el total és:

 Hàbits de treball: total 10%, 5% per cada apartat a) i b). 



 Habilitats de raonament:  total 5 %,  2,5% per cadascun dels dos apartats a) i b).
           Actitud: total 5 %, correspon sols a l’ apartat a).

Amb motiu de la pandèmia deguda al Covid-19 en què s’ha d’anar en compte a nivell sanitari de 
no afavorir el contagi es podrà adequar i simplificar la valoració dels objectius generals segons 
l’acord del departament de 9 de setembre de 2020 en el sentit de minimitzar el contacte per part del 
professorat dels materials de l’alumnat.

BATXILLERAT

Els continguts  específics de cada matèria comptaran un 90% de la qualificació final de cada
avaluació. Pel10% restant es valoraran els hàbits de treball i estudi diari, així com l’actitud envers 
les matemàtiques i les habilitats de raonament; aquesta valoració es farà mitjançant la resolució 
d’exercicis i problemes en classe.

8. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES.

Pensem que l'alumnat ha de ser el punt central de l'ensenyament i és per això que cal fer
servir  una  metodologia  activa a  les  classes  i  intentar  que  l'ensenyament  siga  significatiu.
Aprendran  molt  millor  les  matemàtiques  que  hagen  elaborat  que  aquelles  que  siguen  només
repetició de qüestions que els són totalment alienes i que no signifiquen cap cosa per a ells. 

Per  tal  d'assolir  l'objectiu  que  l'alumnat  siga  qui  faça  les  matemàtiques  les  classes
consistiran,  principalment,  en  la  resolució  de  problemes.  A partir  de  la  resolució  i  discussió
d'aquests problemes i activitats, tractarem d'arribar a les conseqüències teòriques i conceptes que
cal que coneguen. El treball continuat d'aquestes activitats assegurarà, pràcticament, la consecució
dels procediments programats. Totes aquestes activitats es treballaran, o bé en grups reduïts, de dos
o tres persones, o bé de manera individual, a criteri del professorat. Aquest treball en grup està
pensat per tal que l'alumnat assolisca les actituds de col·laboració i cooperació. També, en molts
casos,  es donarà una introducció històrica al  tema perquè pot resultar interessant  per  a alguns
alumnes, conèixer l'evolució històrica dels conceptes estudiats i que, els sembla que han existit per
sempre, perfectament aconseguits. 

Així mateix, per tal de no repetir els conceptes que els són familiars, cal partir d'allò que ja
saben d'un determinat tema i cada tema nou començarà amb unes activitats d'avaluació inicials que
ens indicaran el grau de coneixements que té el grup-classe, així com les possibles activitats que es
proposaran per tal de fer possible una diversificació curricular per als diferents nivells que tenim



sempre dins el grup- classe. 

El tipus de treball a classe haurà de ser variat i adequat al grup- classe i al tema que es
tracte: treball individual, per parelles, en grups amb un nombre màxim de tres persones, exposició
del professor/a, exposició per part d'algun/a alumne/a d'un problema elaborat personalment o com a
resultat del treball d'un grup. 

Els alumnes elaboraran amb tot  aquest material  un  quadern de classe,  que considerem
essencial, on quedarà arreplegat tot el seu treball i que podrà servir perquè el professor tinga un
element més de judici a l'hora d'avaluar a més de les proves escrites, de l'observació del treball en
classe i de l'assistència continuada a classe (la no assistència a més del 20 % de les classes d'un
període  d'avaluació  impossibilitarà  l'avaluació  positiva  tal  com  justificarem  més  endavant  en
l'apartat corresponent a l'avaluació). 

Quant al material que treballarem a classe serà principalment els llibres de text per a ESO i
Batxillerat,  llibres  de  consulta  dels  quals  l'alumnat  disposarà  a  la  Biblioteca,  fulls  d'exercicis
repartits pel professorat i qualsevol altre material que es puga considerar vàlid: diaris, revistes, etc. 

Per a  ESO elaborarem materials  específics que complementen el  llibre  de text,  bé siga
exercicis específics d'un determinat tema o plantejament d'un projecte específic a treballar durant
un temps. 

Els llibres de text proposats pel Departament són :

- Primer d'ESO:  Oxford Dual ( Ed 2015)
- Segon d'ESO:  Oxford Dual ( Ed 2016)

- Tercer d'ESO:  Oxford Dual ( Ed 2015)
- Quart d'ESO (Matemàtiques  Aplicades)): Oxford Dual ( Ed 2016)

- Quart d'ESO (Matemàtiques Acadèmiques): Oxford Dual ( Ed 2016)

- Primer de batxillerat: Matemàtiques I: el de J.Colera, M.J. Oliveira, R. García i
E.  Sanraella  de  l'Editorial  Anaya  per  al  Batxillerat  de  Ciències  de  la  Natura  i
Tecnològic. Ed 2015
-  Primer de batxillerat:  Matemàtiques aplicades a les  ciències  socials  I:  el  de
J.Colera, M.J. Oliveira, R. García i E. Sanraella de l'Editorial Anaya per al Batxillerat
d'Humanitats i Ciències Socials.Ed 2015

- Segon de batxillerat: Matemàtiques II: el de J.Colera, M.J. Oliveira, R. Colera de
l'Editorial Anaya per al Batxillerat de Ciències de la Natura i Tecnològic. ( Ed 2016)
-  Segon de batxillerat:  Matemàtiques aplicades a les  ciències  socials  II:  el  de
J.Colera, M.J. Oliveira, R. Colera de l'Editorial Anaya per al Batxillerat d'Humanitats
i Ciències Socials. ( ED 2016).

La dinàmica habitual de la classe seguirà un cicle amb vàries etapes: 

● Presentació  de  l'activitat en  la  qual  el  professor/professora  intentarà  despertar
l'interès de l'alumnat, fent els aclariments necessaris (sense donar pistes bàsiques per a
les solucions) i centrant i organitzant el treball. 



● Treball exploratori en el qual l'alumnat, primer de manera individual i després en
grup ,  analitzen i  discuteixen la  situació  proposada i  busquen estratègies  per  a  la
resolució.  La  tasca  del  professorat  s'ha  de  limitar  en  aquesta  fase  a  observar  les
actuacions dels alumnes evitant emetre judicis sobre elles. Sols intervindrà quan hi
veja  situacions  de  bloqueig,  suggerint  o  proposant  una  activitat  auxiliar  més
assequible, de la qual es puguen traure conclusions per al problema proposat. 

● Revisió.  Després  de  l'activitat  s'arreplegaran  les  conclusions  i  els  resultats  dels
diferents  grups.  El/la  professor/a  actuarà  com a  moderador  per  tal  de  centrar  les
conclusions sobre els objectius proposats amb l'enunciat.

● Aplicació.  Cal  donar  a  l'alumnat  l'oportunitat  d'aplicar  els  seus  coneixements  a
situacions anàlogues per tal de reforçar els continguts que s'han de construir. 

És important que tot l'alumnat tinga el temps suficient per a arribar a alguna conclusió. Per
això si algun/a alumne/a va més avançat/da caldrà proposar-li altres activitats alternatives. 

De tant en tant, algunes sessions de treball hauran de ser individuals (amb un plantejament
similar al que hem enunciat abans) perquè hi ha habilitats i destreses que s'adquireixen amb la
realització personal de l'activitat. 

En general, hem de fer la precisió que els llibres de text no seran una cosa sagrada per
seguir-los al peu de la lletra ni en l'ordre dels temes ni en l'extensió de cada tema, l'entenem com
una eina més a la disposició de l'alumnat com també ho seran fulls d'exercicis que proporcionarem
els professors, els apunts que els alumnes elaboren (sobretot en Batxillerat), material arreplegat de
publicacions periòdiques (gràfiques, taules estadístiques, problemes reals, etc.) o d'altres llibres i
revistes dels quals poden disposar a la Biblioteca del Centre. 

Un aspecte que considerem molt important i del qual tindrem una cura especial és el relatiu
a  l'expressió oral i, sobretot,  escrita per evitar el sentiment, molt estès entre l'alumnat, que les
matemàtiques són simplement números i signes sense cap relació amb la vida real i amb les altres
matèries que estudien.  Per tant,  en la confecció del  quadern i  en les  proves escrites,  haurà
d'explicar el procés seguit per resoldre els exercicis i no es limitarà a escriure una sèrie de
càlculs,  de  vegades  incomprensibles;  també  tindrem  en  compte  de  manera  especial  la
presentació adequada dels treballs i proves escrites. Això no vol dir que se li haja d'exigir a
l'alumnat  un  rigor  matemàtic  que  no  entendria  en  absolut,  sinó  que  puga  explicar  en  el  seu
llenguatge (que lògicament anirà millorant amb el temps i al llarg dels cursos) el que està fent. 

Un  altre  aspecte  relacionat  amb  aquest  últim  és  el  relatiu  a  l'enunciat  dels  exercicis.
Tradicionalment  l'alumnat  ve  a  l'Institut  amb la  idea  que  els  problemes  de  matemàtiques  són
simples equacions que s'han de resoldre. Entenem que en totes les edats, però sobretot en aquestes
(12- 18 anys), han de saber destriar d'un enunciat, més o menys llarg, les equacions i operacions
matemàtiques que els calen per resoldre el problema. Per tant, es tractarà d'evitar, sempre que siga
possible, l'enunciat de problemes tal com : Resoleu l'equació ..., Calculeu ..., etc. 

Pel foment de la lectura,   el  professorat podrà proposar a l’alumnat que llegisca llibres
relacionats amb aspectes matemàtics. L'alumnat haurà (o podrà) de presentar un treball resum del
llibre corresponent que ressalte les qüestions matemàtiques que haja pogut extraure de la lectura. 

Quant a la relació de la nostra assignatura amb altres matèries del pla d'estudis, hem de tenir
en compte que, en aquests nivells que treballem, les matemàtiques cal considerar- les com una
ciència que els dóna eines per a aplicar- les en d'altres. Per tant, farem ús de problemes relacionats
tradicionalment  amb altres assignatures,  com ara la Geografia  (gràfics,  mapes,  percentatges  de
població,  etc.),  Física  i  Química  (trigonometria,  vectors,  proporcionalitats  en  mescles,  etc.),
Ciències Naturals, Història i d'altres. 



9.  MESURES  DE  RESPOSTA  EDUCATIVA  PER  A  LA
INCLUSIÓ  DE  L’ALUMNAT  AMB  NECESSITAT
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O ALUMNAT PER A
LA COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS.



ESO

Mesures per a la inclusió i l'atenció de la diversitat en l’etapa ESO

Les mesures d’atenció a la diversitat tendiran a aconseguir els objectius i les competències
establides per  a l’Educació Secundària Obligatòria i  es regiran pels  principis de qualitat,
equitat  i  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració i  inclusió escolar,  igualtat  entre
dones i homes, no-discriminació, flexibilitat, accessibilitat i disseny universal i cooperació de
la comunitat educativa.
En la  nostra  programació incloem, per  a  cada unitat,  un conjunt  d’actuacions  educatives
dirigides  a  donar  resposta  a  les  diferents  capacitats,  ritmes  i  estils  d’aprenentatge,
motivacions i interessos de l’alumnat.
Amb independència de mesures com els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grup, el
suport  en grups ordinaris,  l’organització de la  matèria  de manera flexible  i/o  l’adaptació
d’activitats,  metodologia  o  temporalització,  en  cada  unitat  incorporem  un  tractament
sistemàtic  de l’atenció  de la  diversitat  mitjançant  la  integració  de programes de reforç i
ampliació, així com d’adaptació curricular, a més d’altres mesures que permeten atendre les
diferències individuals. Concretament:

 Adaptació curricular: cada unitat disposa d’una versió adaptada. L’aspecte és similar
al del llibre de l’alumne, perquè qui necessite aquest material no senta que utilitza una
cosa radicalment diferent que la resta dels seus iguals. El professor disposa d’aquesta
versió adaptada en format  imprimible per  a  poder  administrar-ne el  lliurament  en
funció dels criteris que considere adequats i de les necessitats identificades. 

 Activitats  graduades:  més  enllà  de  les  activitats  específicament  dissenyades  amb
l’objectiu de reforçar o ampliar, totes les activitats del llibre de l’alumne (tant les
lligades a la consolidació immediata dels continguts com les activitats finals) estan
graduades segons un barem que disposa de tres nivells de dificultat (baixa, mitjana,
alta).  D’aquesta  manera,  el  professor  podrà  modular  l’assignació  d’activitats  en
funció de les característiques individuals dels alumnes en el grup de classe.

 Ajudes  didàctiques:  el  llibre  de  l’alumne  escollit  (projecte  INICIA de  l’editorial
Oxford) disposa d’una sèrie de recursos que faciliten la inclusió de tots els alumnes:
els recordatoris de conceptes essencials, el resum final de procediments, les etiquetes
que marquen amb claredat els passos que cal fer a l’hora d’aproximar-se a una tasca,
etc.

 Metodologia  inclusiva:  com  s’ha  explicat  anteriorment,  la  nostra  metodologia
didàctica té com un dels seus eixos principals l’objectiu de no deixar ningú arrere.
Això significa introduir a l’aula una dinàmica en la qual l’alumne se senta còmode,
compromés amb el seu procés d’aprenentatge, motivat; no despenjat, desinteressat,
alié. L’aprenentatge actiu i col·laboratiu pel qual apostem, la connexió amb situacions
de la vida quotidiana, així com la integració de les TIC, exerceixen un paper clau a
l’hora d’aconseguir-ho.

Per l’atenció individualitzada amb enfocament inclusiu de l’alumnat distingirem:

· alumnat amb altes capacitats intel·lectuals degudament identificades,

· alumnat nouvingut provinent d’un sistema educatiu diferent al de la resta,

· alumnat que necessita una adaptació curricular no significativa (ACI),



· alumnat que necessita una   adaptació curricular significativa (ACIS).

  Les   actuacions que  es  desenvoluparan  dins  de  l’aula  ordinària  proposaran  diferents
recursos per a aconseguir donar suport educatiu i atendre  les desigualtats. En general les
activitats que es programen estaran basades en les que es proposen en els llibres de text
del PROJECTE INCIA de l’editorial OXFORD EDUCACIÓ i les detallem tot seguit:

Actuacions d’enriquiment
curricular 

Dirigides a l’ alumnat amb altes capacitats intel·lectuals degudament identificades:
·  Prova per identificar si l’alumnat és d’altes capacitats: Test MENSA.

· Proposta de noves activitats per a treballar continguts necessaris amb més dificultat, a més
de les les activitats del llibre de l’alumne que treballen els continguts mínims necessaris que tots
els alumnes han d’adquirir, i que  mantenen la mateixa numeració que en el llibre de l’alumne per a
facilitar-ne la identificació. Per distingir-les en el llibre de text s’afegix una icona      de tonalitat
més obscura per identificar-les.

· Exercicis adaptats per avaluar el procés especial d’aprenentatge.

Actuacions de compensació
educativa

Dirigides a l’ alumnat nouvingut provinent d’un sistema educatiu diferent al de la resta :
·  Prova  per avaluar el  nivell  curricular inicial de l’alumne/a i poder continuar fins que

aconseguisca assolir les mateixes competències que la resta.

· Proposta d’activitats del llibre de text en les que l’idioma no siga un element indispensable
en la seua comprensió i realització.

Actuacions d’adaptació curricular
no significativa

Dirigides a l’alumnat que presenta un desenvolupament competencial adequat al curs en el
que està però necessita més ajuda per comprendre els continguts:

· Dossier amb diferents recursos que disposa de continguts amb més suport gràfic que en el
llibre de l’alumne per a facilitar la comprensió de determinats conceptes o procediments.



· Selecció d’activitats del llibre de l’alumne que treballen els continguts mínims necessaris
que tots els alumnes han d’adquirir.  En  aquestes  fitxes  les  activitats  mantenen  la  mateixa
numeració que en el llibre de l’alumne per a facilitar-ne la identificació.  Per distingir-les en el
llibre de text s’afegix una icona         de tonalitat més clara per identificar-les.

· Pistes per a ajudar en la resolució de determinades activitats proposades en el llibre de
l’alumne.

Actuacions d’adaptació curricular
significativa

Dirigides a l’alumnat que presenta un desenvolupament competencial,  degudament valorat
amb els instruments adequats, inferior a dos o més cursos, segons les competències establides en el
currículum oficial corresponent al nivell en el que es troba escolaritzat.

·  Adaptació  al  nivell  competencial  de l’alumne de  les activitats  que es proposen en els
llibres de text del PROJECTE INICIA de l’editorial OXFORD EDUCACIÓ  de menor nivell de
dificultat que apareixen amb icona      de tonalitat molt més clara per identificar-les.

· Activitats de llibres d’editorials diferents, per exemple de l’editorial GEA, específiques per
l’alumnat ACIS per reforçar els continguts.

· Altres activitats que es proposen bé des del departament d’orientació, o bé siguen triades
pel professorat de nivells inferiors al que es troba escolaritzat.

BATXILLERAT

Mesures per a la inclusió i l'atenció de la diversitat en Batxillerat

Un dels principis bàsics que ha de tindre en compte la intervenció educativa és el de la 
individualització, consistent que el sistema educatiu oferisca a cada alumne i alumna 
l’ajuda pedagògica que aquest necessite en funció de les seues motivacions, interessos i 
capacitats d’aprenentatge. Sorgix d’això la necessitat d’atendre aquesta diversitat. En el 



Batxillerat, etapa en què les diferències personals en capacitats específiques, motivació i
interessos solen estar bastant definides, l’organització de l’ensenyament permet que els 
mateixos estudiants resolguen aquesta diversitat mitjançant l’elecció de modalitats i 
optatives. No obstant això, és convenient donar resposta, ja des de les mateixes 
assignatures, a un fet constatable: la diversitat d’interessos, motivacions, capacitats i 
estils d’aprenentatge que els estudiants manifesten. És precís, llavors, tindre en compte 
els estils diferents d’aprenentatge dels estudiants i adoptar les mesures oportunes per a 
afrontar aquesta diversitat. Hi ha estudiants reflexius (s’aturen en l’anàlisi d’un 
problema) i estudiants impulsius (responen molt ràpidament); estudiants analítics 
(passen lentament de les parts al tot) i estudiants sintètics (aborden el tema des de la 
globalitat); uns treballen durant períodes llargs i d’altres necessiten descansos; alguns 
necessiten ser reforçats contínuament i d’altres no; n’hi ha que preferixen treballar sols i
n’hi ha que preferixen treballar en xicotet o gran grup. 

Donar resposta a aquesta diversitat no és tasca fàcil, però sí necessària, ja que la 
intenció última de tot procés educatiu és aconseguir que els estudiants assolisquen els 
objectius proposats. 

Com activitats de detecció de coneixements previs suggerim: 
- Debat i activitat pregunta-resposta sobre el tema introduït pel professor o professora, a
fi de facilitar una idea precisa sobre d’on es partix. 
- Repàs de les nocions ja vistes anteriorment i considerades necessàries per a la 
comprensió de la unitat, prenent nota de les llacunes o dificultats detectades. 
- Introducció de cada aspecte matemàtic, sempre que això siga possible, mitjançant 
exemples que l’alumne o alumna puga trobar en la seua vida quotidiana. 

Com activitats de consolidació suggerim: 
- Realització d’exercicis apropiats i tot l’abundants i variats que siga precís, a fi de 
consolidar els continguts matemàtics, treballats en la unitat. 

Aquesta varietat d’exercicis complix, així mateix, la finalitat que perseguim. Amb les 
activitats de recuperació-ampliació, atenem no només els alumnes i alumnes que 
presenten problemes en el procés d’aprenentatge, sinó també aquells que han assolit en 
el temps previst els objectius proposats. 

Les diferents formes d’agrupament dels estudiants i la seua distribució a l’aula 
influïxen, sens dubte, a tot el procés. Entenent el procés educatiu com un 
desenvolupament comunicatiu, és de gran importància tindre en compte el treball en 
grup, recurs que s’aplicarà en funció de les activitats que es vagen a realitzar –
concretamente, per exemple, en els processos de resolució en grup d’exercicis 
proposats, ja que considerem que la posada en comú de conceptes i idees individuals 
genera una dinàmica creativa i d’interés en els estudiants. 

Es concedirà, tanmateix, gran importància en altres activitats al treball personal i 
individual. 
Hem d’emprendre, doncs, el tractament de la diversitat en el Batxillerat des de dues 
vies: 

I. L’atenció a la diversitat en la programació dels continguts, presentant-los en dues 
fases: la informació general i la informació bàsica, que es tractarà mitjançant esquemes, 



resums, paradigmes, etc. 
II. L’atenció  a  la  diversitat  en  la  programació  de  les  activitats.  Les  activitats
constituïxen  un  excel·lent  instrument  d’atenció  a  les  diferències  individuals  dels
estudiants.  La  varietat  i  l’abundància  d’activitats  amb  diferent  nivell  de  dificultat
permeten l’adaptació, com hem dit, a les diverses capacitats, interessos i motivacions.

10. UNITATS DIDÀCTIQUES.

10.1 Organització de les unitats didàctiques



ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Objectius 

2. Continguts 

3. Criteris d'avaluació

4. Estàndards mínims d'aprenentatge

5. Competències claus per continguts

6. Temporalització



OBJECTIUS DE L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES A 2n  ESO

L’àrea de Matemàtiques de 2n ESO contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten:

- Resoldre  problemes utilitzant  els  recursos  i  les  estratègies  necessaris,  deixant  constància  dels  passos
seguits.

- Generar, mitjançant diferents mètodes (deducció, inducció...) patrons, regularitats i lleis matemàtiques en
diferents contextos.

- Generar diferents problemes a partir d’un altre de ja resolt. 

- Aplicar  el  mètode  científic  en  diferents  situacions  d’investigació,  aportant  informes  de  resultats  i
conclusions dels mateixos. 

- Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant els continguts treballats. 

- Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

- Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació cap al futur i valorar
la seua aplicació en contextos matemàtics. 

- Utilitzar  les  TIC en contextos  matemàtics com eines  per  a la realització de càlculs,  comprovació de
resultats, representacions gràfiques, simulacions, etc.

- Seleccionar la informació necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana amb autonomia i
sentit crític. 

- Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes de la vida diària,
aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

- Desenvolupar estratègies de càlcul mental que faciliten i agiliten l’ús de diferents tipus de nombres.

- Aplicar tècniques de càlcul per a resoldre problemes de proporcionalitat en situacions de la vida real.

- Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a facilitar els càlculs,
comprovar operacions, descobrir patrons, etc. 

- Fer servir estratègies d’anàlisi de dades en la resolució de problemes.

- Resoldre problemes utilitzant equacions de primer i segon grau i sistemes d’equacions.

- Utilitzar  adequadament  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  costats  desconeguts  en  figures
geomètriques. 

- Conèixer i aplicar el concepte de semblança entre figures geomètriques.

- Conèixer les característiques principals dels cossos geomètrics (poliedres, cossos de revolució i poliedres
regulars).

- Calcular àrees i volums de figures geomètriques. 

- Representar funcions a partir de la seua expressió analítica o d’una taula de valors. 

- Interpretar i analitzar adequadament una funció lineal en contextos reals. 

- Tabular dades d’una distribució estadística i representar-los gràficament. 

- Calcular els paràmetres estadístics bàsics d’una distribució estadística i interpretar-los adequadament en
cada context. 

- Resoldre situacions en què intervinguen conceptes d’aleatorietat i probabilitat.



TEMA 1 : NOMBRES ENTERS 
Objectius:

 Conèixer els nombres enters, saber utilitzar-los en situacions quotidianes i operar correctament amb
aquests.

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús de nombres enters.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables

Competènci
es clau

Divisibilitat 

Descomposició
en factors primers
Màxim comú 
divisor
i mínim comú 
múltiple.

Significats i 
propietats dels 
nombres en 
contextos 
diferents del de 
l’àmbit del càlcul:
nombres 
triangulars, 
quadrats, 
pentàgons, etc.

1. Conèixer propietats 
dels nombres en 
contextos de divisibilitat,
i utilitzar-los en 
situacions quotidianes.

2. Calcular la 
descomposició factorial 
d’un nombre.

3. Calcular l’MCD i 
l’MCM de diversos 
nombres.

1.1. Identifica la relació de divisibilitat
entre dos nombres.
1.2. Usa la relació de divisibilitat  per a
resoldre problemes quotidians 
contextualitzats.
2.1. Aplica els criteris de divisibilitat  
per a descompondre en factors 
primers.

3.1. Calcula l’MCD o l’MCM  de 
diversos nombres naturals per mitjà de 
l’algoritme adequat.
3.2. Aplica el càlcul de l’MCD o 
l’MCM a problemes contextualitzats.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Nombres 
positius i 
negatius

Valor absolut i 
oposat d’un 
nombre enter

4. Identificar nombres 
positius i negatius, i 
utilitzar-los en situacions 
quotidianes.

5. Comparar i ordenar 
nombres enters.

6. Calcular valors 
absoluts i oposats de 
nombres enters.

4.1. Identifica els nombres enters i els 
utilitza per a representar i interpretar 
adequadament la informació 
quantitativa.

5.1. Compara nombres enters i els 
utilitza per a ordenar adequadament la 
informació quantitativa.

6.1. Calcula i interpreta el valor 
absolut o l’oposat d’un nombre enter, 
en comprén el significat i el 
contextualitza
en problemes de la vida quotidiana.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE



Suma i resta de 
nombres enters

7. Operar amb nombres 
enters.

8. Utilitzar les operacions
de nombres enters per a 
resoldre problemes 
relacionats amb la vida 
quotidiana.

7.1. Tria la forma de càlcul apropiada 
utilitzant diferents estratègies que 
permeten simplificar les operacions de 
nombres enters.
7.2. Suma, resta, multiplica  i divideix 
nombres enters utilitzant mitjans 
tecnològics o estratègies de càlcul 
mental.
8.1. Empra adequadament les 
operacions de nombres enters per a 
resoldre problemes quotidians 
contextualitzats.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE
Multiplicació
i divisió de 
nombres enters

Regla dels signes

Potències i 
arrels 
quadrades 

Potència de base 
negativa

Arrel quadrada 
d’un nombre 
enter

9. Conéixer i utilitzar 
propietats i nous 
significats de potències i 
arrels amb nombres 
enters, i millorar així la 
comprensió del concepte.
10. Usar diferents 
estratègies de càlcul que 
permeten simplificar 
potències i arrels.

9.1. Fa càlculs en els quals intervenen  
potències i arrels, i aplica les regles 
bàsiques de les operacions amb 
potències.

10.1. Desenvolupa estratègies de càlcul
mental per a fer càlculs exactes o 
aproximats, i valora la precisió exigida
en operacions amb potències i arrels.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Operacions amb
potències

Operacions 
combinades 

Jerarquia de les 
operacions
Estratègies per al
càlcul mental, el 
càlcul aproximat 
i el càlcul amb  
calculadora o 
amb uns altres 
mitjans 
tecnològics
Operacions sense
paréntesis

Operacions
amb parèntesis

11. Desenvolupar la 
competència en l’ús 
d’operacions combinades
amb nombres enters com
a síntesi de la seqüència 
d’operacions 
aritmètiques, aplicant 
correctament la jerarquia 
de les operacions o 
estratègies de càlcul 
mental.

12. Utilitzar les 
operacions combinades 
de nombres enters per a 
resoldre problemes 
relacionats amb la vida 
quotidiana.

11.1. Calcula el valor d’expressions 
numèriques de nombres enters per 
mitjà de les operacions elementals 
aplicant correctament la jerarquia de 
les operacions.
11.2. Fa operacions  combinades  de 
nombres enters utilitzant mitjans 
tecnològics o estratègies de càlcul 
mental.

12.1. Empra adequadament les 
operacions combinades de nombres 
enters per a resoldre problemes 
quotidians contextualitzats.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 2 : FRACCIONS I NOMBRES DECIMALS
Objectius:

 Identificar fraccions en contextos reals. 

  Ordenar fraccions. 

 Reconéixer fraccions equivalents. 

 Obtenir fraccions equivalents i la fracció irreductible. 

 Sumar, restar, multiplicar i dividir diverses fraccions. 

 Calcular la inversa i la potència d’una fracció. 

 Fer operacions combinades amb fraccions. 

 Expressar un decimal exacte en forma de fracció i una fracció en forma de nombre decimal. 

 Conéixer el tipus d’expressió decimal d’una fracció sense fer-ne el quocient. 

 Resoldre operacions combinades amb nombres decimals. 

 Calcular arrels quadrades de nombres decimals i aproximar-les a un ordre determinat. 

 Expressar nombres grans en notació científica. 

 Comparar, sumar i restar nombres grans en notació científica. 

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús de les fraccions i els nombres
decimals. 

 Fer una tasca de treball cooperatiu utilitzant les fraccions i els nombres decimals.

 Elaborar i utilitzar estratègies per al càlcul mental, per al càlcul aproximat i per al càlcul amb
calculadora o amb uns altres mitjans tecnològics.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
Competències

clau
Fraccions 
equivalents

1. Identificar i 
representar nombres 
fraccionaris, i utilitzar-
los en situacions 
quotidianes.

2. Reconèixer fraccions
equivalents i obtenir- 
les per amplificació i 
simplificació, a més de 
calcular la fracció 
irreductible.

1.1. Empra adequadament els 
nombres fraccionaris per a resoldre 
problemes quotidians 
contextualitzats.

2.1. Reconeix fraccions equivalents
i les utilitza per a resoldre problemes 
quotidians
contextualitzats.
2.2. Determina la fracció irreductible.
2.3. Calcula fraccions equivalents a 
diverses
de donades amb un mateix 
denominador.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Obtenció de 
fraccions 
equivalents



3. Comparar i ordenar 
fraccions.

3.1. Compara fraccions i les utilitza 
per a ordenar adequadament la 
informació quantitativa.

Suma i resta de 
fraccions 

Amb el mateix 
denominador 

Amb diferent 
denominador

4. Sumar i restar 
fraccions.

5. Utilitzar la suma i la 
resta de fraccions per a 
resoldre problemes 
quotidians.

4.1. Suma i resta fraccions utilitzant 
mitjans tecnològics o estratègies de 
càlcul mental.

5.1. Empra adequadament la suma
i la resta de fraccions per a resoldre
problemes quotidians.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Multiplicació, 
divisió i 
potències de 
fraccions

6. Multiplicar i dividir 
fraccions.

7. Utilitzar la 
multiplicació i la 
divisió de fraccions per 
a resoldre problemes 
relacionats amb la vida 
quotidiana.

8. Desenvolupar la 
competència en l’ús 
d’operacions 
combinades amb 
fraccions i potències 
amb exponent natural 
com a síntesi de la 
seqüència d’operacions 
aritmètiques, i aplicar 
correctament la 
jerarquia de les 
operacions o estratègies
de càlcul (mental, 
estimació, ús de 
calculadores, 
aplicacions d’escriptori,
web o per a dispositius 
mòbils, etc.) y 
procediments 
(algoritmes 
convencionals i 
d’altres) més adequats 
segons la naturalesa del
càlcul.

9. Utilitzar les 

6.1. Multiplica i divideix fraccions 
utilitzant mitjans tecnològics o 
estratègies de càlcul mental.

7.1. Empra adequadament la 
multiplicació i la divisió de fraccions 
per a resoldre problemes
quotidians contextualitzats.

8.1. Calcula el valor d’expressions 
numèriques de fraccions per mitjà de 
les operacions elementals i les 
potències d’exponent natural i aplica 
correctament la jerarquia de les 
operacions, con estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de 
calculadores, aplicacions d’escriptori,
web o per a  dispositius mòbils, etc.) 
i procediments (algoritmes 
convencionals i d’altres) més 
adequats d’acord amb la naturalesa 
del càlcul per tal d’avaluar resultats i 
extraure’n conclusions en situacions 
comercials, socials, científiques i 
d’altres..

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Operacions 
combinades 
amb fraccions 

Operacions sense
parèntesis 

Operacions amb 
parèntesis



operacions combinades  
de fraccions per a 
resoldre problemes 
relacionats amb la vida 
quotidiana.. 

9.1. Utilitza adequadament les 
operacions combinades de fraccions 
per a resoldre problemes quotidians 
contextualitzats.

Fraccions
i decimals

10. Expressar nombres 
decimals en forma de 
fracció, i al contrari.

10.1. Fa operacions de conversió 
entre nombres decimals i fraccionaris
per a aplicar-les en la resolució de 
problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Expressió 
fraccionària 
d’un decimal 
exacte 

Expressió 
decimal d’una 
fracció
Operacions amb
nombres 
decimals 

Operacions sense
parèntesis

Operacions amb 
parèntesis

11. Operar amb 
nombres decimals, amb
estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús 
de calculadores, 
aplicacions d’escriptori,
web o per a dispositius 
mòbils, etc.) i 
procediments 
(algoritmes 
convencionals i 
d’altres) més adequats 
segons la naturalesa del
càlcul.

12. Resoldre problemes 
aritmètics emprant 
nombres decimals.

11.1. Fa operacions combinades amb 
nombres decimals, aplicant-hi 
correctament la jerarquia de les 
operacions, amb estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de 
calculadores, aplicacions d’escriptori,
web o per a  dispositius mòbils, etc.) 
i procediments (algoritmes 
convencionals i d’altres) més 
adequats d’acord amb la naturalesa 
del càlcul per tal d’avaluar resultats i 
extraure’n conclusions en situacions 
comercials, socials, científiques i 
d’altres.

12.1. Resol problemes en els quals 
intervenen nombres decimals.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Arrels 
quadrades amb 
decimals

13. Calcular l’arrel 
quadrada d’un nombre 
decimal.

13.1. Fa arrels quadrades de nombres
decimals.
13.2. Aproxima a un ordre determinat
l’arrelquadrada d’un nombre 
decimal.

CMCT, CD,CCLI

CSC,CAA , SIEE

Potències de base 10.
Ús de la notació 
científica per a  
representar nombres
grans.

14. Emprar la notació 
científica per a 
expressar nombres molt
grans o molt xicotets i 
identificar l’ordre de 
magnitud.
15. Resoldre problemes
les dades dels quals 
vénen donades en 
notació científica.

14.1. Usa la notació científica, en 
valora l’ús per a simplificar càlculs i 
representar nombres molt grans.
14.2. Compara nombres expressats 
en notació científica.

15.1. Aplica la notació científica a la 
resolució
de problemes.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Temporalització : 3 setmanes



TEMA 3 : ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
Objectius:

 Conèixer i valorar els estudis estadístics en la societat i els termes relacionats amb aquests: població,
mostra, variables estadístiques…

 Organitzar les dades en una taula de freqüències absolutes i absolutes acumulades.

 Interpretar i representar les dades d’estudis estadístics en gràfics.

 Calcular i interpretar la mitjana, la moda, la mediana, la variància i la desviació típica d’un conjunt
de dades.

 Descriure  l’espai  mostral  d’un  experiment  aleatori,  així  com  diferents  successos   i  operacions
d’aquests.

 Relacionar la probabilitat d’un succés aleatori amb la freqüència relativa d’aquest.

 Identificar successos  equiprobables i aplicar la regla de Laplace per a calcular la probabilitat d’un
succés.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
Competències clau

Estudis 
estadístics 

1. Reconèixer els 
conceptes de 
població, mostra i 
variable 
estadística.

1.1. Distingeix població
i mostra, i valora la 
representativitat d’una 
mostra.
1.2. Identifica diferents tipus 
de variables estadístiques, tant 
qualitatives com quantitatives.
(no la variable estadística 
quantitativa continua)

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Organització de
dades en taules 
y representació 
gràfica. 

2. Organitzar les 
dades en taules i 
obtenir conclusions 
raonables a partir 
dels resultats 
obtinguts.

3. Construir diagrames 
de sectors, de barres, y 
polígons de 
freqüències.

2.1. Organitza dades, 
obtingudes d’una població, de 
variables qualitatives o 
quantitatives, en
taules, i en calcula les 
freqüències absolutes i 
relatives.

 3.1. Utilitza eines 
tecnològiques para generar 
gràfics estadístics.
3.2. Interpreta gràfics 
estadístics senzills recollits en 
mitjans de comunicació i altres
àmbits de la vida quotidiana.

CMCT

CCLI

CD

CAA

CSC

Mesures de 
centralització

4. Calcular mesures de 
centralització i obtenir 
conclusions raonables a
partir dels resultats 

4.1. Calcula la mitjana, la 
moda i la mediana d’un 
conjunt de dades i les utilitza 
per a resoldre problemes.

CMCT

CD



obtinguts

5. Utilitzar eines 
tecnològiques per a 
calcular paràmetres i 
comunicar els resultats 
obtinguts que 
responguen a preguntes
sobre la situació 
estudiada.

5.1. Utilitza la calculadora i 
eines tecnològiques per a 
calcular les mesures de
centralització.

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Mesures de 
dispersió

6. Calcular mesures de 
dispersió i obtenir 
conclusions raonables a
partir dels resultats 
obtinguts. 

6.1. Calcula e interpreta el rang
de un conjunto de dades i las 
utilitza per a resoldre 
problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Experiments 
aleatoris 

Diagrames 
d’arbre

7. Diferenciar els 
fenòmens deterministes
dels aleatoris.
8. Determinar l’espai 
mostral d’un 
experiment aleatori.

7.1. Identifica els 
experiments aleatoris i els 
distingeix dels 
deterministes.
8.1. Descriu experiments 
aleatoris senzills i enumera tots
els resultats possibles, basant-
se en taules, recomptes o en 
diagrames d’arbre senzills

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Successos 9. Distingir entre 
els diferents tipus 
de successos  en 
un experiment 
aleatori.

10. Determinar el 
succés unió, intersecció
i contrari d’un 
experiment aleatori.

9.1. Distingeix diferents tipus 
de successos.
9.2. Reconeix successos 
compatibles i incompatibles.

10.1. Expressa de manera 
conjunta la unió, la intersecció 
i el contrari de successos.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Operacions 
amb successos

Probabilitat 

Freqüència 
relativa i 
probabilitat

11. Fer prediccions 
raonables sobre el 
comportament dels 
experiments aleatoris 
a partir de les 
regularitats 
obtingudes en repetir 
un nombre significatiu
de vegades 
l’experiència 
aleatòria, o el càlcul 
de la seua probabilitat.

11.1. Calcula la freqüència 
relativa d’un succés per 
mitjà de l’experimentació.
11.2. Fa prediccions sobre un
fenomen aleatori a partir del 
càlcul exacte de la seua 
probabilitat o l’aproximació 
d’aquesta per mitjà de 
l’experimentació.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Regla de 
Laplace

12. Induir la noció de 
probabilitat a partir 
del concepte de 
freqüència relativa i 

12.1. Distingeix entre 
successos  elementals 
equiprobables i no 
equiprobables.

CMCT

CD



com a mesura 
d’incertesa associada 
als fenòmens 
aleatoris, siga possible
l’experimentació o no.

12.2. Calcula la probabilitat 
de successos  amb la regla de 
Laplace, i l’expressa en forma
de fracció i com a percentatge

CCLI

CSC

SIEE

Temporalització : 3 setmanes



TEMA 4 : PROPORCIONALITAT NUMÈRICA
Objectius

 Distingir magnituds directament i inversament proporcionals.

 Determinar valors desconeguts  de magnituds directament i inversament proporcionals.

 Resoldre  situacions  on  apareguen  dues  magnituds  relacionades  de  manera  directament  o
inversament proporcional.

 Identificar situacions en les quals es relacionen més de dues magnituds.

 Manejar percentatges i calcular la part, el percentatge o el total, coneguts dos d’aquests. 

 Calcular augments i disminucions percentuals.

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús de la proporcionalitat numèrica.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

clau

Proporcional
itat directa i 
inversa

1. Utilitzar diferents 
estratègies (ús de 
taules, obtenció i ús 
de la raó de 
proporcionalitat, 
mitjans tecnològics...)
per a obtenir elements
desconeguts a partir 
d’altres de coneguts
en situacions de la 
vida real en les quals 
hi ha magnituds 
directament o 
inversament 
proporcionals.

1.1. Identifica i discrimina relacions de 
proporcionalitat directa i les usa per a 
resoldre problemes en situacions 
quotidianes.
1.2. Identifica i discrimina relacions de
proporcionalitat inversa i les utilitza 
per a resoldre problemes en situacions 
quotidianes.
1.3. Analitza situacions senzilles i 
reconeix que intervenen magnituds que 
no són directament ni inversament 
proporcionals.
1.4. Analitza situacions senzilles i 
reconeix que intervenen repartiments de
proporcionalitat directa i inversa.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Problemes de
proporcionali
tat

Proporcional
itat composta

2. Utilitzar diferents 
estratègies (ús de 
taules, obtenció i ús 
de la raó de 
proporcionalitat, 
mitjans tecnològics...)
per a obtenir elements
desconeguts a partir 
d’altres de coneguts
en situacions de la 
vida real en les quals 
es relacionen més de 
dues magnituds 
directament o 
inversament 
proporcionals.

2.1. Analitza situacions senzilles i 
reconeix que intervenen més de dues 
magnituds directament i inversament 
proporcionals.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE



Percentatges 3. Utilitzar 
percentatges i les 
seues propietats per a 
recollir, transformar i 
intercanviar 
informació i resoldre 
problemes relacionats 
amb la vida 
quotidiana.

4. Triar la forma de 
càlcul apropiada 
(mental, escrita o amb
calculadora) usant 
diferents estratègies 
que permeten 
simplificar les 
operacions amb 
percentatges i estimar 
la coherència i la 
precisió dels resultats 
obtinguts.

3.1. Identifica percentatges i els utilitza 
per a representar, ordenar i interpretar 
adequadament la informació.
3.2. Utilitza adequadament els 
percentatges per a resoldre problemes 
quotidians contextualitzats, i 
representa i interpreta
amb mitjans tecnològics, si cal, els 
resultats obtinguts.

4.1. Desenvolupa estratègies de càlcul 
mental per a fer càlculs exactes o 
aproximats i valora la precisió exigida 
en l’operació.
4.2. Fa càlculs amb percentatges i 
decideix
la forma més adequada (mental, escrita o 
amb
calculadora), coherent i precisa.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Augments i 
disminucions 
percentuals

5. Utilitzar diferents 
estratègies per a 
obtenir elements 
desconeguts a partir 
d’altres de coneguts 
en situacions de la 
vida real en les quals 
hi haja variacions 
percentuals.

5.1. Identifica i discrimina augments
i disminucions percentuals, i els empra per
a resoldre problemes en situacions 
quotidianes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Temporalització : 3 setmanes 



TEMA 5: EL LLENGUATGE ALGEBRAIC
Objectius

 Utilitzar el llenguatge algebraic, comprenent què és una expressió algebraica i calculant-ne  el valor
numèric.

 Reconéixer  els  monomis com a expressions algebraiques,  identificar  els  semblants  i  operar  amb
aquests.

 Reconéixer polinomis, identificar-ne els termes i el grau, i calcular-ne el valor numèric.

 Fer sumes, restes i multiplicacions de polinomis, així com calcular l’oposat i les seues potències (en
particular, el quadrat d’un binomi).

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús del llenguatge algebraic.

 Fer una tasca de treball cooperatiu utilitzant el llenguatge algebraic.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables

Competèncie
s clau

Expressions 
algebraiques

1. Utilitzar el 
llenguatge algebraic 
per a expressar, 
comunicar i fer 
prediccions sobre
el comportament dels 
processos numèrics en 
modificar les variables.

1.1. Descriu situacions o enunciats 
que depenen de quantitats variables o 
desconegudes
i seqüències lògiques o 
regularitats, per mitjà 
d’expressions algebraiques, i 
al contrari.
1.2. Identifica propietats i lleis 
generals a partir de l’estudi de 
processos numèrics recurrents
o canviants, les expressa per mitjà
del llenguatge algebraic i les utilitza 
per a fer
prediccions.
1.3. Fa prediccions sobre el 
comportament
d’expressions algebraiques en 
modificar el valor
de les variables.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Monomis 

Operacions 
amb monomis

2. Analitzar monomis, i 
identificar els patrons i 
les lleis generals que els 
regeixen.
3. Operar amb monomis.

2.1. Identifica i reconeix monomis.

2.2. Calcula el valor numèric de 
monomis.
3.1. Tria la forma de càlcul 
apropiada utilitzant diferents 
estratègies que permeten simplificar 
operacions amb monomis.
3.2. Opera amb monomis utilitzant 
la jerarquia de les operacions, 
mitjans tecnològics o estratègies de 
càlcul mental.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE



Polinomis 4. Analitzar polinomis, i 
identificar els patrons i 
les lleis generals que els 
regeixen.

4.1. Identifica, reconeix i escriu 
polinomis.

4.2. Calcula el valor numèric de 
polinomis.

CMCT
CAA

CSC
SIEE

CCL

Suma i resta 
de polinomis

5. Operar amb polinomis.

6. Utilitzar les operacions
amb polinomis
per a resoldre problemes 
relacionats amb la
vida quotidiana.

5.1. Tria la forma de càlcul 
apropiada utilitzant diferents 
estratègies que permeten simplificar 
sumes i restes amb polinomis.
5.2. Tria la forma de càlcul 
apropiada utilitzant diferents 
estratègies que permeten simplificar 
multiplicacions amb polinomis.
5.3. Opera amb polinomis utilitzant 
la jerarquia de les operacions, 
mitjans tecnològics o estratègies de 
càlcul mental.
5.4. Utilitza les identitats 
algebraiques notables i les propietats 
de les operacions per a transformar 
expressions algebraiques.

6.1.  Empra  adequadament  les
operacions  amb  polinomis  per  a
resoldre  problemes  quotidians
contextualitzats.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Multiplicació
i potències
de polinomis

Multiplicació
de polinomis

Potències de 
polinomis

Transformació  i
equivalències

Identitats
notables

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 6 :  EQUACIONS
Objectius

 Identificar els elements principals d’una equació, en particular, el concepte de solució.

 Identificar equacions equivalents i ser capaç de determinar-les.

 Resoldre equacions senzilles de primer grau i una incògnita, amb parèntesis o denominadors, o
sense.

 Reconéixer equacions de segon grau i identificar-ne els coeficients.

 Diferenciar equacions de segon grau completes o incompletes i resoldre els dos tipus.

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús d’equacions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables

Competèncie
s clau

Elements 
d’una equació.
Equacions 
equivalents

Solució d’una 
equació. 

Equacions sense 
solució

Equacions 
equivalents

1. Utilitzar el llenguatge
algebraic per a 
simbolitzar i formular 
expressions
del llenguatge quotidià.

2. Reconéixer identitats 
i equacions,
i identificar els elements
i les solucions
d’una equació.

1.1. Formula algebraicament una situació
de la vida real amb equacions
i en comprèn el significat.

2.1. Identifica els elements d’una equació.

2.2. Comprova, donada una equació, si un
nombre és solució d’aquesta.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Equacions
de primer grau

Resoldre 
equacions
senzilles

3. Utilitzar el llenguatge
algebraic per a 
simbolitzar i resoldre 
problemes amb
el plantejament 
d’equacions de primer 
grau, i aplicar per a 
resoldre’ls mètodes 
algebraics o gràfics i 
contrastar els resultats 
obtinguts.

3.1. Resol equacions de primer grau 
utilitzant les regles de la suma i del 
producte, mitjans tecnològics o de càlcul 
mental.

3.2. Empra adequadament el plantejament
i la resolució d’equacions de primer grau 
per a resoldre problemes quotidians 
contextualitzats.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE 

Resolució
d’equacions
de primer grau

Equacions de 
segon grau

4. Reconéixer equacions
de segon grau i 
identificar-ne els 
coeficients.

4.1. Identifica una equació de segon grau,
els coeficients i diferencia si són 
completes i incompletes.

CMCT

CD



5. Identificar el nombre 
de solucions d’una 
equació de segon grau.

6. Utilitzar el llenguatge
algebraic per a 
simbolitzar i resoldre 
problemes amb el 
plantejament 
d’equacions de segon 
grau, aplicar per a 
resoldre’ls mètodes 
algebraics o gràfics i 
contrastar els resultats 
obtinguts.

5.1. Indica el nombre de solucions d’una 
equació de segon grau.

6.1. Resol equacions de segon grau 
completes.
6.2. Resol equacions de segon grau 
incompletes.
6.3. Empra adequadament el plantejament
i la resolució d’equacions de segon grau 
per a resoldre problemes quotidians 
contextualitzats.

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Resolució 
d’equacions de 
segon grau

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 7 : SISTEMES D'EQUACIONS
Objectius:

 Reconéixer equacions lineals amb dues incògnites i identificar-ne les solucions.

 Reconéixer sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites i identificar-ne les solucions.

 Representar les solucions d’una equació lineal amb dues incògnites.

 Resoldre gràficament un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites.

 Resoldre sistemes d’equacions lineals pel mètode de reducció.

 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús de sistemes d’equacions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competèncie

s clau

Sistemes 
d’equacions
lineals

1. Conéixer els 
conceptes d’equació i 
sistema d’equacions 
lineals amb dues 
incògnites.

2. Utilitzar els 
sistemes  
d’equacions lineals 
com a eina per a 
resoldre problemes.

1.1. Reconeix equacions lineals amb
dues incògnites.
1.2. Identifica si un parell de nombres 
(x, y) és solució d’una equació lineal 
amb dues incògnites.
1.3. Expressa situacions reals amb 
equacions lineals amb dues incògnites.
1.4. Reconeix i escriu sistemes 
d’equacions lineals amb dues 
incògnites.
1.5. Identifica si un parell de nombres (x, 
y)
és solució d’un sistema d’equacions 
lineals
donat.

2.1. Planteja sistemes d’equacions 
lineals per a resoldre problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Resolució
de sistemes:
mètode 
gràfic

3. Utilitzar el 
llenguatge algebraic 
per a resoldre sistemes 
d’equacions lineals, i 
aplicar per a resoldre’ls
mètodes gràfics
i contrastar els resultats 
obtinguts.

3.1. Associa les solucions d’una equació 
lineal amb dues incògnites amb els punts
d’una recta.
3.2. Relaciona el nombre de solucions de 
sistema d’equacions lineals amb la 
posició relativa de
les rectes les equacions de les quals 
formen el sistema.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE 

Resolució 4. Utilitzar el llenguatge 4.1. Empra el mètode de substitució CMCT



de sistemes:
substitució

algebraic per a resoldre 
sistemes d’equacions 
lineals, i aplicar per a 
resoldre’ls mètodes 
algebraics
i contrastar els resultats 
obtinguts.

per a resoldre sistemes d’equacions 
lineals.

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Resolució
de sistemes:
reducció

5. Utilitzar el 
llenguatge algebraic 
per a resoldre sistemes 
d’equacions lineals, i 
aplicar per a resoldre’ls
mètodes algebraics
i contrastar els resultats 
obtinguts.

5.1. Empra el mètode de reducció per a 
resoldre sistemes d’equacions lineals.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 8 : FUNCIONS I GRÀFIQUES
Objectius :

 Conéixer i manejar el sistema de coordenades cartesianes.

 Reconéixer funcions expressades en les diferents formes i contextos.

 Comprendre el concepte de domini, recorregut, punts de tall amb els eixos, creixements màxims i
mínims d’una funció.

 Interpretar gràfiques.

 Identificar i representar funcions de proporcionalitat directa.

 Determinar i interpretar el pendent d'una recta.

 Reconèixer i dibuixar funcions constants.

 Determinar l'equació de rectes paral.leles a cadascun dels eixos de coordenades.

 Representar funcions lineals i compendre el significar del pendent i l'ordenada en l'origen.

       

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables

Competències
clau

Coordenades 
cartesianes 

Gràfiques 
cartesianes

1. Conéixer, manejar i 
interpretar el sistema de 
coordenades cartesianes.

1.1. Localitza punts en el pla a partir 
de les coordenades i anomena punts 
del pla escrivint- ne les coordenades.

CMCT
CCLI
CSC
CAA

Concepte de 
funció

2. Comprendre el 
concepte de funció. 
Reconéixer, interpretar i 
analitzar les gràfiques 
funcionals.

2.1. Reconeix si una gràfica 
representa una funció o no.

2.2. Interpreta una gràfica i l’analitza,
i en reconeix les propietats més 
característiques.

CMCT
CD
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Formes de 
presentació 
(llenguatge 
habitual, taula,
gràfica, 
fórmula) 

3. Manejar les diferents 
formes de presentar una 
funció: llenguatge 
habitual, taula numèrica, 
gràfica i equació, i 
passar d’unes formes a 
unes altres i triar la 
millor d’aquestes en 
funció del context.

3.1. Passa d’unes formes de 
representació
d’una funció a unes altres i tria la més
adequada
en funció del context.

CMCT
CD
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Domini i 
recorregut. 

4. Identificar en una 
funció el domini i el 

4.1. Identifica el domini i el 
recorregut

CMCT
CCLI



 Punts de tall

Punts de tall 
amb els eixos

recorregut.

5. Determinar, en la 
funció, els punts
de tall amb els eixos tant
gràficament com
analíticament.

d’una funció i els interpreta dins d’un
context.

5.1. Calcula i interpreta 
adequadament els punts de tall amb 
els eixos.

CSC
CAA 
SIEE

Continuïtat. 
Creixement 

Creixement i 
decreixement

6. Reconèixer quan una 
funció
és contínua.
7. Identificar els punts de
discontinuïtat d’una 
funció.

8. Reconèixer quan una 
funció és creixent i quan 
és decreixent.

9. Identificar els màxims
i els mínims d’una 
funció.

6.1. Decideix quan una funció és 
contínua a partir d’un enunciat o una 
gràfica.
7.1. Reconeix els punts de 
discontinuïtat d’una funció i en 
comprèn l’aparició.

8.1. Distingeix quan una funció és 
creixent o decreixent en un interval.
8.2. Comprèn el comportament
d’una funció segons siga creixent o 
decreixent.

9.1. Reconeix els màxims i els 
mínims
d’una funció i la seua relació amb el 
creixement
o el decreixement d’aquesta.

CMCT
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Interpretació 
de gràfiques 

Comparació de 
gràfiques

10. Descriure, a partir 
d’una gràfica, les 
característiques d’una 
funció.

11. Analitzar gràfiques 
que representen 
fenòmens de l’entorn 
quotidià i formular 
conjectures.

10.1. Interpreta el comportament 
d’una funció donada gràficament.

11.1. Associa enunciats de problemes 
contextualitzats a gràfiques.

CMCT
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Funcions de 
proporcionali
tat directa

12. Identificar funcions
de proporcionalitat 
directa.

12.1. Reconeix funcions de 
proporcionalitat directa.

12.2. Construeix la gràfica d’una 
funció de proporcionalitat directa a 
partir d’una taula, un enunciat o una
equació.

12.3. Obté l’expressió analítica 
d’una funció de proporcionalitat 
directa.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Pendent 13. Determinar el pendent 13.1. Identifica i determina el 



d’una recta d’una funció de 
proporcionalitat directa 
tant gràficament com 
analíticament.

pendent d’una funció de 
proporcionalitat directa.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Funcions 
constants 

Rectes 
paral·leles als
eixos de 
coordenades

14. Reconéixer funcions 
constants, derivades de 
taules, gràfiques o 
enunciats.

14.1. Identifica funcions constants.

14.2. Obté l’equació d’una funció 
constant.

143. Representa una funció constant.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Funcions 
lineals

15. Reconéixer funcions 
lineals.

16. Comprendre el 
significat de pendent i 
ordenada en l’origen 
en funcions lineals.

15.1. Reconeix i representa una 
funció lineal a partir de l’equació, 
l’enunciat o d’una taula de valors, i 
obté el pendent d’una recta.

16.1. Obté l’equació d’una recta a 
partir de la gràfica, l’enunciat o 
una taula de valors.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Aplicacions 
de les 
funcions 
lineals

17. Descriure i modelitzar 
relacions de la vida 
quotidiana per mitjà de 
funcions lineals, i utilitzar-
les per a resoldre 
problemes. 

17.1. Estudia situacions reals senzilles 
i, basant-se en recursos tecnològics, 
identifica i maneja el model matemàtic
funcional (lineal) més adequat per a 
explicar-les i fa prediccions i 
simulacions sobre el seu 
comportament, i els utilitza per a 
resoldre problemes.
17.2. Empra el mètode gràfic per 
a resoldre sistemes d’equacions.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Temporalització: 6 setmanes



TEMA 9 : GEOMETRIA DEL PLA I DE L'ESPAI

Objectius:

 Reconéixer i descriure figures planes, així com els elements, les propietats i les característiques 
que les defineixen.

 Determinar l’àrea de polígons i de figures compostes per polígons d’àrea coneguda.

 Obtenir l’àrea i la longitud d’una figura circular.

 Reconéixer i relacionar la hipotenusa i els catets d’un triangle rectangle. Aplicar el teorema de
Pitàgores.

 Identificar figures semblants i calcular-ne la raó de semblança.  Determinar angles i longituds de
costats de figures semblants.

 Reconéixer l’ús de les escales per a fer mapes i plànols.

 Identificar les condicions necessàries perquè es complisca el teorema de Tales.

 Obtenir la longitud de segments proporcionals utilitzant el teorema de Tales.

 Reconéixer triangles semblants aplicant els criteris de semblança. Reconéixer triangles en posició
de Tales.

 Utilitzar el teorema de Tales per a dividir un segment en parts proporcionals, calcular distàncies o
altures inaccessibles.

 Identificar les tres dimensions de l’espai i els elements bàsics de la geometria de l’espai.

 Reconéixer les posicions relatives de rectes i plans.

 Reconéixer els poliedres com a cossos geomètrics, els seus elements principals i identificar els
poliedres regulars.

 Identificar i classificar prismes i piràmides. Calcular-ne  l’àrea lateral i total.

 Identificar els cossos de revolució, i els elements principals de cilindres, cons i esferes, i calcular-
ne les àrees.

 Identificar figures esfèriques i calcular-ne les àrees.

 Identificar els troncs de cons i piràmides com una secció d’un con o piràmide major, i calcular-ne
les àrees..

 Descriure  els  elements  geomètrics  més  significatius  de  la  pintura,  l’escultura  i  els  mitjans
audiovisuals i justificar-ne el valor com a part del patrimoni artístic i cultural, i argumentar-hi de
manera crítica les pròpies idees, opinions i preferències per mitjà del diàleg i de la reflexió.

 Manejar les unitats de mesura de volums.

 Expressar una mesura de volum en diferents unitats.

 Establir la relació entre unitats de volum, capacitat i massa.



 Deduir  la manera més adequada per  a  determinar el  volum de prismes,  piràmides  i  troncs de
piràmides, cilindres, cons i troncs de cons, esferes i seccions d'esferes.

 Comprendre  i resoldre problemes en els quals és necessari l’ús de volums de cossos geomètrics.

 Descriure  els  elements  geomètrics  que  apareixen  en  les  representacions  artístiques  més
significatives de la pintura, l’escultura i els mitjans audiovisuals i justificar-ne el valor com a part
del patrimoni artístic i cultural, i a més, argumentar-hi de manera crítica les pròpies idees, opinions
i preferències per mitjà del diàleg i de la reflexió.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

clau

Elements 
bàsics de la 
geometria del 
pla. Relacions
i propietats 
de figures en 
el pla: 
paralelisme i 
perpendicularit
at
Angles i les 
seues 
relacions

Construccios 
geomètriques 
senzilles: 
mediatriu, 
bisectriu. 
Propietats

Polígons

Polígons 
regulars

1. Reconéixer i descriure 
figures planes, així com 
els elements i propietats 
característics que 
permeten classificar-les, 
identificar situacions i 
descriure el context físic, 
utilitzant-hi diversos 
materials (barretes, 
espills, trames, geoplans, 
cossos sòlids, envasos, 
material encunyat, etc.) i 
eines adequades 
(calculadores gràfiques, 
aplicacions d’escriptori, 
webs o per a dispositius 
mòbils, com a programes 
de geometria dinàmica), i 
reconéixer-ne la bellesa.

2. Mesurar i calcular 
angles, longituds i 
superfícies en el pla, 
utilitzant-hi les unitats, els
instruments de mesura, 
les eines (calculadores 
gràfiques, aplicacions 
d’escriptori, etc.), les 
estratègies i les fórmules 
més adequades, en 
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
d’altres àrees.

3. Descriure els elements 
geomètrics propis del 
nivell que apareixen en 
les manifestacions 
artístiques més 
significatives de la 
pintura, l’escultura i els 

1.1. Reconeix i descriu les propietats 
característiques dels polígons regulars: 
angles, diagonals, apotema, simetries, 
etc.

1.2. Classifica els quadrilàters i els 
paral·lelograms  segons el paral·lelisme 
entre els costats oposats i coneixent-ne 
les propietats dels angles, dels costats i 
de les diagonals.

2.1. Resol problemes relacionats amb 
superfícies de figures planes, en 
contextos de la vida real, utilitzant les 
eines tècniques geomètriques més 
apropiades.
2.2. Identifica les propietats 
geomètriques que caracteritzen els puns 
de la circumferència i el cercle.
2.3. Calcula la longitud de la 
circumferència i l’àrea del cercle, i les 
aplica per a resoldre problemes 
geomètrics.
2.4. Calcula la longitud d’un arc i l’àrea 
d’un sector circular, i les aplica per a 
resoldre problemes geomètrics.
3.1. Defineix els elements característics 
dels triangles, els traça i coneix la 
propietat comuna que presenten, i els 
classifica segons els seus costats i els 
seus angles.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Figures 
circulars



mitjans audiovisuals i 
justificar-ne el valor com 
a part del patrimoni 
artístic i cultural, i a més, 
argumentar-hi de manera 
crítica les seues idees, 
opinions i preferències 
per mitjà del diàleg i de la
reflexió.

3.2. Identifica i valora la presència 
d’elements geomètrics en diverses 
manifestacions artístiques.

Triangles 
rectangles. 
Teorema de 
Pitàgores

4. Reconéixer el significat
aritmètic del teorema de 
Pitàgores (quadrats de 
nombres, ternes 
pitagòriques) i el 
significat geomètric 
(àrees de quadrats 
construïts sobre els 
costats).

4.1. Identifica els catets i la hipotenusa 
d’un triangle rectangle.
4.2. Comprén els significats aritmètic i 
geomètric del teorema de Pitàgores i els 
utilitza per a la cerca de ternes 
pitagòriques o la comprovació
del teorema.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Aplicacions 
del teorema 
de Pitàgores

5. Emprar el teorema de 
Pitàgores per a resoldre 
problemes geomètrics.

5.1. Aplica el teorema de Pitàgores per a
calcular longituds desconegudes en la 
resolució de triangles i àrees de polígons
regulars, en contextos geomètrics o en 
contextos reals.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Figures 
semblants. 
Raó de 
semblança

6. Analitzar i identificar 
figures semblants 
calculant la raó de 
semblança o l’escala..

6.1. Reconeix figures semblants i calcula
la raó
de semblança.
6.2. Determina angles i longituds de 
costats de
figures semblants.
6.3. Utilitza l’escala per a resoldre 
problemes
sobre plànols, mapes i contextos de 
semblança.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Escales

Plànols i 
mapes

Teorema de 
Tales 

7. Identificar condicions 
necessàries  perquè
es complisca el teorema 
de Tales.

7.1. Obté longituds de segments 
proporcionals.
7.2. Reconeix i calcula mesures de 
segments en triangles col·locats en 
posició de Tales.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Semblança de 8. Reconéixer dos 8.1. Identifica triangles semblants i la CMCT



triangles. 
Criteris 

Triangles en 
posició de 
Tales

triangles semblants.

9. Conéixer els criteris de 
semblança de triangles.

seua raó
de semblança.
9.1. Aplica els criteris de semblança de 
triangles
i estableix relacions entre elements 
homòlegs de
figures semblants.

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Aplicacions 
del teorema 
de Tales 

Divisió d’un 
segment en 
parts iguals
Càlcul 
d’altures

10. Utilitzar el teorema de
Tales per a
fer mesuraments 
indirectes d’elements
inaccessibles.

10.1. Divideix un segment en parts 
proporcionals.
10.2. Calcula longituds en diversos 
contextos.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Geometria 
de l’espai

Posicions 
relatives de 
rectes i plans

11. Identificar els elements 
bàsics de la geometria de 
l’espai utilitzant-hi diversos 
materials (barretes, espills, 
trames, geoplans, cossos 
sòlids, envasos, material 
encunyat, etc.) i eines 
adequades (calculadores 
gràfiques, aplicacions 
d’escriptori, webs o per a 
dispositius mòbils...)

12. Determinar la posició 
relativa entre rectes i plans.

11.1. Reconeix objectes 
unidimensionals, bidimensionals i 
tridimensionals.

12.1. Identifica la posició relativa entre
dues rectes, dos plans, i una recta i un 
pla.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Poliedres

Poliedres 
regulars

13. Descriure, classificar i 
desenvolupar poliedres, i 
identificar-los en contextos 
diferents (recorreguts urbans,
arquitectura, etc.), a més de 
reconéixer-ne la bellesa.

13.1. Reconeix elements bàsics de 
poliedres, els relaciona i classifica i  els
utilitza per a resoldre problemes per 
mitjà dels llenguatges geomètric i 
algebraic.
13.2. Identifica i classifica els poliedres
regulars en contextos diferents i en 
reconeix la bellesa. 

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE



Prismes. 
Àrees

14. Identificar i distingir 
prismes i piràmides en 
contextos diversos 
(recorreguts urbans, 
arquitectura, etc.), a més de 
reconéixer-ne la bellesa. 

15. Comprendre i aplicar 
les fórmules
per al càlcul de l’àrea de 
prismes i piràmides 
utilitzant-hi les unitats, els 
instruments de mesura, les 
eines tecnològiques i les 
estratègies més adequades.

14.1. Reconeix, determina i dibuixa 
elements bàsics de prismes i piràmides,
i el seu desenvolupament.

15.1 Calcula àrees de prismes i 
piràmides utilitzant-hi les unitats, els 
instruments de mesura, les eines 
tecnològiques, les fórmules i les 
estratègies més adequades. 
5.2. Relaciona elements i àrees de 
prismes i piràmides, per a resoldre 
problemes.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Piràmides. 
Àrees

Cossos de 
revolució

16. Descriure, classificar i 
desenvolupar cossos de 
revolució en contextos 
diferents (recorreguts urbans,
arquitectura, etc.), a més de 
reconéixer-ne la bellesa. 

16.1. Reconeix elements bàsics de 
cossos de revolució, els relaciona i els 
classifica.
16.2. Identifica cossos de revolució en 
contextos diferents i en reconeix la 
bellesa.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Cilindres. 
Àrees

17. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
de l’àrea de cilindres, cons 
i esferes piràmides 
utilitzant-hi les unitats, els 
instruments de mesura, les 
eines tecnològiques i les 
estratègies més adequades. 

17.1. Calcula àrees de cilindres, cons i 
esferes utilitzant-hi les unitats, els 
instruments de mesura, les eines 
tecnològiques, les fórmules i les 
estratègies més adequades. 
17.2. Relaciona elements i àrees de 
cilindres, cons i esferes per a resoldre 
problemes.
17.3. Calcula àrees de semiesferes, 
casquets, zones i fusos esfèrics 

utilitzant-hi les unitats, els instruments 
de mesura, les eines tecnològiques, les 
fórmules i les estratègies més 
adequades.
17.4. Relaciona elements i àrees de 
semiesferes, casquets, zones i fusos 
esfèrics per a resoldre problemes.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Cons. Àrees

Esferes. 
Àrees

Figures 
esfèriques

Troncs de 
piràmides i 
cons. Àrees

18. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
de l’àrea de troncs de 
piràmides i de troncs de 
cons.

18.1. Calcula àrees de troncs de 
piràmides i de troncs de cons utilitzant-
hi les unitats, els instruments de 
mesura, les eines tecnològiques, les 
fórmules i les estratègies més 
adequades.
18.2. Relaciona elements i àrees de 
troncs de piràmides i de troncs de cons 
per a resoldre problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Unitats de
mesura de 

19. Conéixer  i manejar 
unitats de mesura de 

19.1. Expressa mesures de volums en
diferents unitats.

CMCT



volum

Relació entre 
unitats de 
volum,
capacitat i 
massa

volums, i les seues 
relacions. 

19.2. Relaciona unitats de mesura de 
volum, capacitat i massa.
19.3. Resol problemes de mesures de
volum, capacitat i massa.

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Volum de 
prismes

20. Calcular el volum de 
prismes utilitzant-hi els 
instruments de mesura, 
les eines tecnològiques, 
les estratègies i les 
fórmules més adequades 
per a prendre decisions en
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
d’altres àrees.

20.1. Calcula volums de prismes 
utilitzant-hi els instruments de 
mesura, les eines tecnològiques i les 
fórmules més adequades.

20.2. Relaciona elements i volums de
prismes per a resoldre problemes.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA 

SIEE

Volum de 
piràmides 

Volum de troncs
de piràmides

21. Calcular el volum de 
piràmides i de troncs de 
piràmides utilitzant-hi els
instruments de mesura, 
les eines tecnològiques, 
les estratègies i les 
fórmules més adequades, 
per a prendre decisions en
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
altres àrees.

21.1. Calcula volums de piràmides i 
troncs de piràmides utilitzant-hi els 
instruments de mesura, les eines 
tecnològiques i les fórmules més 
adequades. 

21.2. Relaciona elements i volums de
piràmides i troncs de piràmides per a
resoldre problemes..

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA  SIEE

Volum de 
cilindres

22. Calcular el volum de 
cilindres, utilitzant-hi els 
instruments de mesura, 
les eines tecnològiques, 
les estratègies i les 
fórmules més adequades, 
per a prendre decisions en
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
d’altres àrees.

22.1. Calcula volums de utilitzant-hi 
els instruments de mesura, les eines 
tecnològiques i les fórmules més 
adequades.
22.2. Relaciona elements i volums de
piràmides i troncs de piràmides per a
resoldre problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Volum de cons 

Volum de troncs
de cons

23. Calcular el volum de 
cons, utilitzant-hi els 
instruments de mesura, 
les eines tecnològiques, 
les estratègies i les 
fórmules més adequades, 
per a prendre decisions en
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
d’altres àrees.

23.1. Calcula volums de cons i 
troncs de cons utilitzant-hi els 
instruments de mesura, les eines 
tecnològiques i les fórmules més 
adequades.
23.2. Relaciona elements i volums de
cons i troncs de cons per a resoldre 
problemes.

CMCT

CD

CCLI

CSC

CAA



SIEE

Volum 
d’esferes

24. Calcular el volum 
d’esferes, utilitzant-hi els 
instruments de mesura, 
les eines tecnològiques, 
les estratègies i les 
fórmules més adequades, 
per a prendre decisions en
situacions geomètriques 
de les matemàtiques i 
d’altres àrees.

24.1. Calcula volums d’esferes i 
seccions d’esferes utilitzant-hi els 
instruments de mesura, les eines 
tecnològiques i les fórmules més 
adequades. 
24.2. Relaciona elements i volums 
d’esferes per a resoldre problemes.

CMCT

CCLI

CSC

CAA

SIEE

Produccions 
culturals i 
artístiques en 
què apareixen els
elements que 
s’han estudiat 
(pel·lícules, 
publicitat, etc).
Possibilitats que
ofereixen 
diversos entorns
artístics: 
museus, pàgines 
web, etc.

25.Descriure els elements
geomètrics propis del 
nivell que apareixen en 
les manifestacions 
artístiques més 
significatives de la 
pintura, l’escultura i els 
mitjans audiovisuals i 
justificar-ne el valor com 
a part del patrimoni 
artístic i cultural, i 
argumentar-hi de manera 
crítica les seues idees, 
opinions i preferències 
per mitjà del diàleg i de la
reflexió.

25.1. Identifica i valora la presència 
d’elements geomètrics en diverses 
manifestacions artístiques.

CCLI

CMCT

CD

CAA

CSC

CEC

Temporalització :  9 setmanes



TERCER ESO

Com fa referència en:

Real Decret 1105/2014, article 14.1
Decret 87/2015 , DOCV  7544, Títol II, capítol I, art 17:

"Com  a  matèria  d'opció,  en  el  bloc  d’assignatures  troncals  hauran  de  cursar,  be
Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques, o be Matemàtiques Orientades a les
Ensenyances Aplicades, a elecció dels pares, mares o tutors legals o, si es el cas, dels alumnes i de
les alumnes"



3  r ESO Matemàtiques Orientades a  les Ensenyances Aplicades   

OBJECTIUS ESPECÍFICS EN MATEMÀTIQUES ORIENTADES A LES
ENSENYANCES APLICADES 

1. Verbalitzar el procés seguit en la resolució de problemes.

2. Realitzar les comprovacions i els càlculs necessaris en el raonament i la resolució de problemes. 

3. Analitzar situacions de canvi a través de procediments matemàtics per a establir hipòtesi i prediccions.

4. Reformular problemes matemàtics partint d’altres situacions i contextos.

5. Realitzar processos d’investigació aportant informes de conclusions i resultats.

6. Aplicar les matemàtiques a situacions problemàtiques quotidianes.

7. Desenvolupar les habilitats i les actituds matemàtiques.

8. Identificar els bloquejos emocionals davant dels bloquejos trobats.

9. Prendre decisions sobre situacions que s’esdevenen en la vida quotidiana de l’alumne.

10. Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques pertinents per a realitzar càlculs diferents.

11. Utilitzar el càlcul amb nombres racionals per a resoldre problemes de la vida diària.

12. Manejar el simbolisme per a desxifrar successions numèriques en casos senzills.

13. Expressar propietats o relacions a través del llenguatge algebraic.

14. Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant diferents operacions matemàtiques, aplicant 
tècniques algebraiques i valorant i contrastant els resultats.

15. Identificar les característiques de figures planes i cossos geomètrics.

16. Manejar el teorema de Tales en l’aplicació a mesuraments en exemples de la vida real.

17. Reconèixer els moviments en el pla en les transformacions de les figures.

18. Manejar els centres, els eixos i els plans de simetria amb figures planes i políedres.

19. Aplicar en la localització de punts les coordenades gràfiques.

20. Representar gràficament les funcions i els elements que hi intervenen.

21. Reconèixer el model lineal en les relacions de la vida quotidiana per a descriure fenòmens.

22. Identificar relacions funcionals descrites a través dels paràmetres i les característiques de les funcions 
quadràtiques.

23. Utilitzar gràfiques i taules en l’elaboració d’informes estadístics.

24. Resumir i comparar dades estadístiques a través del càlcul i la interpretació de paràmetres de posició i 
dispersió.

25. Analitzar la informació dels mitjans de comunicació a través de l’estadística.

26. Realitzar estimacions en experiments senzills calculant probabilitat, freqüència...
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UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Objectius 

2. Continguts 

3. Criteris d'avaluació

4. Estàndards mínims d'aprenentatge

5. Competències claus per continguts

6. Temporalització

7. Seqüenciació:

Aquest curs ( 16/17), per una recomanació que consta en la memòria final de curs 15/16 
hem decidit fer un canvi en quant a la seqüenciació:

Començar amb el tema d'Estadística i en acabar-lo seguir l'ordre de la programació: es a dir 
tema 1, 2....
Si al llarg del curs fem més variacions en la seqüenciació, anirem deixant constància en les 
actes del departament.



TEMA 1: ESTADÍSTICA

Objectius
 Comprendre el llenguatge estadístic.
 Obtenir  les freqüències dels valors d’una distribució estadística i  representar  conjunts de

dades mitjançant taules i gràfics.
 Conèixer  el  significat  i  calcular  els  paràmetres  de  centralització  així  com  de  posició  i

dispersió i interpretar-los per a comparar variables. 
 Dur a terme una tasca de treball estadístic cooperatiu.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Població i 
mostra. 
Variables
Variables 
estadístiques
Tipus de 
variables 
estadístiques

1. Reconèixer els conceptes de 
població, mostra i variable 
estadística. 

1.1. Distingeix la població i la mostra i 
valora la representativitat d’una mostra. 

1.2. Identifica els diferents tipus de 
variables.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Recompte de 
dades

Recompte de 
dades agrupades

2. Elaborar recomptes de dades
de variables quantitatives i 
qualitatives. 

3. Agrupar les dades d’una 
variable quantitativa discreta 
en classes i reconèixer la marca
de classe. 

4. Elaborar taules de 
freqüències. 

2.1. Fa el recompte de dades d’una 
variable i l’expressa mitjançant una taula. 

3.1. Construeix i interpreta taules on 
apareixen dades agrupades en classes, la 
marca de classe i el recompte. 

4.1. Crea taules de freqüències i relaciona 
els diferents tipus de freqüències.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Taules de 
freqüències

Diagrames de 
barres i de 
sectors

Diagrama de 
barres
Polígon de 
freqüències
Diagrama de 
sectors

5. Representar les dades d’una 
variable estadística mitjançant 
un diagrama de barres i obtenir 
el polígon de freqüències. 

6. Construir el diagrama de 
sectors d’una variable 
estadística. 

7. Interpretar les dades d’un 
estudi estadístic que ve donat 
per un diagrama de barres o de 
sectors.

5.1. Construeix diagrames de barres i 
polígon de freqüències. 

6.1. Representa, mitjançant un diagrama 
de sectors, les dades d’una distribució. 

7.1. Obté informació d’estudis estadístics 
que s’expressen mitjançant diagrames de 
barres o de sectors.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Histogrames
Histograma de 
freqüències 
acumulades

8. Elaborar histogrames de 
variables estadístiques amb 
dades agrupades en classes i 
dibuixar el polígon de 
freqüències absolutes. 

9. Fer histogrames i polígons 
de freqüències utilitzant les 
freqüències acumulades.

8.1. Construeix i interpreta histogrames i 
polígons de freqüències. 

9.1. Representa i interpreta histogrames i 
polígons de freqüències acumulades.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP



Mesures de 
centralització
Mitjana 
aritmètica
Moda
Mediana

10. Determinar la mitjana, la 
moda i la mediana per a un 
conjunt de dades, agrupades o 
no agrupades. 

10.1. Calcula les mesures de centralització 
per a un conjunt de dades no agrupades en 
classes. 

10.2. Elabora informació de les dades 
coneixent la mitjana aritmètica. 

10.3. Calcula les mesures de centralització 
per a conjunts de dades agrupades en 
classes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Mesures de 
posició
Quartils
Diagrama de 
caixa 
i bigots

11. Calcular i interpretar els 
paràmetres de posició. 

12. Elaborar i interpretar 
diagrames de caixa i bigots. 

13. Calcular les mesures de 
dispersió d’un conjunt de 
dades. 

14. Relacionar les mesures de 
dispersió amb les mesures de 
centralització.

15. Analitzar i interpretar la 
informació estadística que 
apareix en els mitjans de 
comunicació, valorant-ne la 
representativitat i fiabilitat.

11.1. Calcula i interpreta els quartils. 

12.1. Construeix i interpreta diagrames de 
caixa i bigots. 

13.1. Calcula i interpreta les mesures de 
dispersió d’un conjunt de dades. 

14.1. Compara distribucions estadístiques.

15.1.  Analitza la representativitat i 
fiabilitat de la informació estadística que 
apareix en els mitjans de comunicació.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Mesures de 
dispersió

Interpretació 
conjunta de les 
mesures de 
centralització i 
dispersió

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 2: NOMBRES RACIONALS

Objectius
 Emprar les fraccions i els nombres decimals, així com les seues operacions, en diferents contextos.
 Expressar un nombre decimal exacte o periòdic en forma de fracció, i viceversa.
 Aproximar un nombre per truncament i per arredoniment a un ordre determinat.
 Estimar els errors absoluts i relatius comesos en treballar amb nombres aproximats.
 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l'ús de nombres racionals.

 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant nombres racionals.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Fraccions
Comparació de 
fraccions

1. Simplificar i 
comparar fraccions.

1.1. Identifica fraccions equivalents.

1.2. Ordena i representa fraccions.

1.3. Simplifica fraccions utilitzant les 
propietats de les operacions amb 
potències d’exponent enter.

CMCT
CD

CAA

Operacions amb 
fraccions

2. Fer operacions amb 
fraccions, respectant la 
jerarquia de les 
operacions.

3. Resoldre problemes 
extrets de situacions 
reals emprant les 
fraccions.

2.1. Resol operacions combinades amb 
fraccions, respectant la jerarquia de les 
operacions.

3.1. Soluciona problemes emprant una 
fracció com a operador.

3.2. Aplica les fraccions a la resolució 
de problemes.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP

Fraccions i 
nombres decimals
Tipus de nombres 
decimals
Fraccions 
generatrius

4. Ordenar nombres 
decimals.

5. Operar amb nombres
decimals, respectant la 
jerarquia de les 
operacions.
6. Resoldre problemes 
aritmètics emprant 
nombres decimals.

7. Expressar un nombre
decimal exacte o 
periòdic en forma de 
fracció i al contrari.

4.1. Compara nombres decimals i 
interpola un nombre decimal entre dos 
de donats.
5.1. Fa operacions combinades amb 
nombres decimals, respectant la 
jerarquia de les operacions.

6.1. Resol problemes en què intervenen
nombres decimals.

7.1. Transforma fraccions en nombres 
decimals.

7.2. Calcula la fracció generatriu d’un 
nombre decimal exacte o periòdic.

CCL
CMCT

CD
CAA 
SIEP

Aproximacions
Error absolut i error
relatiu

8. Calcular 
l’aproximació per 
truncament i per 
arredoniment a un 
ordre determinat. 
9. Calcular l’error 
absolut i relatiu comés 
en aproximar nombres.

8.1. Aproxima nombres decimals a un 
ordre determinat. 

9.1. Estima resultats i errors en la 
solució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA

SIEEP

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 3: POTÈNCIES

Objectius
 Expressar en forma de fracció potencies la base de la qual és un nombre racional i l'exponent del qual és un nombre
enter.
 Simplificar expressions utilitzant les propietats de les potències.
 Emprar la notació científica per a expressar nombres molt grans i molt xicotets.
 Operar amb nombres expressats en notació científica.
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari l’ús de potències.

 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant les potències.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Potències 
d’exponent enter 

1. Expressar en forma 
de fracció potències 
d’exponent enter.

1.1. Calcula potències d’exponent 
enter. 

1.2. Compara potències.

CMCT
CD

CAA
SIEP

Operacions amb 
potències

2. Comprendre i aplicar
adequadament 
les propietats de les 
potències. 

3. Resoldre problemes 
emprant les potències.

2.1. Opera amb potències de la 
mateixa base o del mateix exponent.

3.1. Resol problemes en què intervenen
potències.

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP

Notació científica. 
Operacions

4. Emprar la notació 
científica per a 
expressar nombres molt
grans o molt xicotets i 
identificar l’ordre de 
magnitud. 

5. Resoldre operacions 
combinades en què 
apareixen potències de 
base 10. 

6. Resoldre problemes 
les dades dels quals 
s’expressen en notació 
científica.

4.1. Expressa en forma decimal 
potències de base 10 i exponent 
negatiu, i al contrari. 

4.2. Utilitza la notació científica per a 
expressar nombres molt grans o molt 
xicotets. 

4.3. Compara nombres expressats en 
notació científica.

5.1. Redueix expressions amb 
operacions combinades de nombres 
expressats en notació científica. 

6.1. Aplica la notació científica a la 
resolució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 4: POLINOMIS

Objectius
 Emprar les expressions algebraiques, així com les seues operacions, en diferents contextos.
 Fer sumes, restes i multiplicacions amb polinomis.
 Relacionar les arrels d’un polinomi amb aquells nombres per als quals el valor numèric del polinomi s’anul·la.
 Factoritzar polinomis emprant identitats notables.
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari l’ús de polinomis.
 Fer una tasca de treball cooperatiu utilitzant els polinomis i les seues operacions.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Expressions 
algebraiques. 
Monomis

1. Representar i 
analitzar situacions 
matemàtiques i 
estructures usant 
símbols algebraics. 

2. Reconèixer el grau i 
el coeficient d’un 
monomi.

1.1. Modelitza situacions emprant el 
llenguatge algebraic.

2.1. Reconeix monomis semblants.

2.2. Opera amb monomis.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Polinomis. 
Valor numèric

3. Identificar els 
coeficients i el grau 
d’un polinomi.

4. Interpretar el valor 
numèric d’un polinomi 
per a un valor de la 
variable.

3.1. Determina els coeficients i el grau 
de polinomis. 

4.1. Calcula el valor numèric d’un 
polinomi per a un nombre. 

4.2. Detecta si un nombre donat és arrel
d’un cert polinomi.

CCL
CMCT
CAA

SIEEP

Suma, resta i 
multiplicació de 
polinomis

5. Fer sumes, restes i 
multiplicacions de 
polinomis.

5.1. Efectua les operacions bàsiques 
amb polinomis.

CMCT
CD

CSYC
CAA

Identitats notables 6. Deduir, 
algebraicament i 
geomètricament, 
algunes identitats 
notables senzilles.

7. Factoritzar polinomis
amb arrels enteres.

6.1. Desenvolupa el quadrat d’una 
suma, d’una diferència i el producte 
d’una suma per una diferència. Fa el 
procés invers.

7.1. Factoritza polinomis traient factor 
comú i emprant les identitats notables.

7.2. Reconeix els factors que 
proporcionen en la factorització d’un 
polinomi les seues arrels.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
CEC

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 5: EQUACIONS i SISTEMES

Objectius
 Identificar I resoldre equacions de primer i segon grau, així com sistemes lineals amb dues incògnites.
 Comprovar si un parell de nombres donats són solució d’una equació i d’un sistema de dues incògnites.
 Plantejar equacions de primer o segon grau i sistemes per a resoldre problemes.
 Determinar, segons el signe del discriminant, el nombre de solucions d’una equació de segon grau.

 Emprar els mètodes de substitució, igualació i reducció en la resolució de sistemes.
 Obtenir gràficament la solució d’un sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites.
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari l’ús d’equacions i sistemes.

 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant equacions.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Equacions de 
primer grau

1. Identificar i resoldre 
equacions de primer 
grau. 

2. Plantejar equacions 
de primer grau per a 
resoldre problemes.

1.1. Identifica equacions de primer 
grau equivalents.

2.1. Resol problemes mitjançant 
equacions de primer grau.

 CCL
CMCT
CAA
SIEP

Equacions de 
segon grau 

3. Identificar i resoldre 
equacions de segon 
grau.

4. Determinar, segons 
el signe del 
discriminant, el nombre
de solucions d’una 
equació de segon grau.

5. Plantejar equacions 
de segon grau per a 
resoldre problemes.

3.1. Identifica equacions de segon grau 
completes i les solucions 
corresponents.

4.1. Indica el nombre de solucions 
d’una equació de segon grau segons el
signe del discriminant.

5.1. Resol problemes mitjançant 
equacions de segon grau.

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP

Equacions de 
segon grau 
incompletes

6. Identificar i resoldre 
equacions de segon 
grau incompletes.

6.1. Identifica equacions de segon grau 
completes i les solucions 
corresponents.

CCL
CMCT
CAA 
SIEP

Sistemes 
d’equacions 
lineals

1. Conèixer els 
conceptes d’equació i 
sistema d’equacions 
lineals amb dues 
incògnites. 

2. Utilitzar els sistemes 
d’equacions lineals com
a eina per a resoldre 
problemes.

1.1. Reconeix si un parell de nombres 
(x, y) són solució d’una equació lineal 
donada. 

1.2. Reconeix si un parell de nombres 
(x, y) són solució d’un sistema 
d’equacions lineals donat. 

2.1. Planteja sistemes d’equacions 
lineals per a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Mètodes de 
resolució de 
sistemes

3. Resoldre sistemes de 
dues equacions lineals 
amb dues incògnites 

3.1. Empra el mètode de substitució, el 
d’igualació o el de reducció per a 
resoldre sistemes d’equacions lineals.

CCL
CMCT

CD



Mètode de 
substitució
Mètode d’igualació
Mètode de reducció

emprant diferents 
mètodes.

CSYC
CAA 
SIEP

Resolució de 
sistemes: mètode 
gràfic

4. Resoldre, utilitzant el
mètode gràfic, sistemes 
d’equacions lineals amb
dues incògnites. 

5. Traduir al llenguatge 
algebraic relacions 
lineals geomètriques 
per a resoldre 
problemes procedents 
de la geometria plana.

4.1. Associa les solucions d’una 
equació lineal amb dues incògnites 
amb els punts d’una recta. 

4.2. Relaciona la compatibilitat d’un 
sistema d’equacions lineals amb la 
posició relativa de les rectes les 
equacions de les quals formen el 
sistema. 

4.3. Empra el mètode gràfic per a 
resoldre sistemes d’equacions. 

5.1. Resol problemes de la geometria 
plana emprant sistemes d’equacions 
lineals.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA 
SIEP

Temporalització: 5 setmanes 



TEMA 6: SUCCESSIONS

Objectius
 Descobrir pautes i regularitats en les successions numèriques.
 Obtenir i interpretar els termes generals d’una successió.
 Reconéixer si una successió és una progressió aritmètica o geomètrica.
 Aplicar les fórmules del terme general de les progressions aritmètiques i geomètriques. 
 Elaborar estratègies pròpies en la resolució de problemes relacionats amb successions i

progressions numèriques.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant successions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Successions 1. Determinar regularitats en 
seqüències numèriques i 
geomètriques. 

2. Obtenir i interpretar en el 
context de la resolució de 
problemes els termes generals 
representatius d’una successió.

1.1. Obté termes d’una successió 
coneixent-ne el terme general o la llei de 
recurrència. 

1.2. Calcula el terme general de 
successions 
de les quals es coneixen els primers 
termes. 

2.1. Empra les successions per a descriure
patrons numèrics i geomètrics, així com 
per a la resolució de problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Progressions 
aritmètiques

3. Calcular el terme general o 
un terme determinat d’una 
progressió aritmètica. 

4. Reconéixer les progressions
aritmètiques i prendre 
consciència de les situacions 
problemàtiques a les quals es 
poden aplicar.

3.1. Identifica les successions que són 
progressions aritmètiques i en calcula la 
diferència i el terme general.

3.2. Interpola aritmèticament n termes 
entre dos nombres donats.

4.1. Reconeix la presència de les 
progressions aritmètiques en contextos 
reals i se serveix d’aquestes per a la 
resolució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Progressions 
geomètriques

5.  Calcular el terme general 
d'una progressió geomètrica 
coneguts 2 termes

6. Reconéixer les progressions
geomètriques i prendre 
consciència de les situacions 
problemàtiques a les quals es 
poden aplicar

5.1. Identifica les successions que són 
progressions geomètriques, i en calcula la 
raó i el TG

5.2. Interpola geomètricament n termes 
entre dos nombres donats.

6.1. Reconeix la presència de les 
progressions geomètriques en contextos 
reals i se serveix d’aquestes per a la 
resolució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA 
SIEP

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 7: GEOMETRIA DEL PLA. MOVIMENTS

Objectius
 Traçar la mediatriu d’un segment i la bisectriu d’un angle.
 Reconèixer els angles que s’obtenen quan es tallen dues rectes, i els angles definits per

dues rectes paral·leles tallades per una secant.
 Relacionar  les  longituds  dels  costats  d’un  triangle  rectangle  mitjançant  el  teorema  de

Pitàgores.
 Calcular  el  perímetre  i  l’àrea  d’un  polígon,  i  obtenir  la  longitud  i  l’àrea  d’una  figura

circular.
 Reconèixer les translacions, els girs i les simetries com moviments en el pla.
 Obtenir vectors en el pla i aplicar-los en una translació.
 Aplicar una translació, un gir o una simetria a una figura del pla.
 Distingir els tipus de simetria i aplicar-los a una figura del pla.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant la geometria del pla i els moviments.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Mediatriu i 
bisectriu

1. Reconéixer la mediatriu d’un 
segment i la bisectriu d’un angle.

1.1. Traça mediatrius i bisectrius.

1.2. Coneix les propietats dels punts de 
la mediatriu d’un segment i de la 
bisectriu d’un angle, i les utilitza per a 
resoldre problemes geomètrics senzills.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Relacions 
entre angles

2. Manejar relacions entre angles
definits per rectes que es tallen o 
per rectes paral·leles tallades per
una secant.

2.1. Reconeix angles complementaris, 
suplementaris, adjacents, oposats pel 
vèrtex i corresponents.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Teorema de 
Pitàgores. 
Aplicacions

3. Relacionar les longituds dels 
costats d’un triangle rectangle 
mitjançant el teorema de 
Pitàgores.

3.1. Calcula longituds de costats 
desconeguts en un triangle rectangle.

3.2. Aplica el teorema de Pitàgores per 
a resoldre problemes en diferents 
contextos.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Perímetres i 
àrees de 
figures planes
Polígons
Figures 
circulars

4. Obtenir mesures de longituds i 
àrees de figures poligonals. 

5. Calcular mesures de longituds 
i àrees de figures circulars. 

6. Resoldre problemes 
relacionats amb el càlcul de 
longituds i àrees.

4.1. Calcula mesures i àrees de 
polígons. 

5.1. Obté mesures i àrees de figures 
circulars. 

6.1. Resol problemes on intervenen 
figures poligonals i figures circulars. 

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC



Translacions
Vectors

7. Obtenir vectors en el pla i 
aplicar-los en una translació.

8. Reconéixer les translacions 
com a moviments en el pla.

9. Reconéixer els girs com a 
moviments en el pla

10. Reconéixer les simetries com 
a moviments en el pla. 

11. Relacionar transformacions 
geomètriques amb moviments.

7.1. Determina les coordenades 
cartesianes i el mòdul d’un vector. 

7.2. Reconeix les coordenades del vector
translació i relaciona les coordenades 
d’un punt amb les del seu traslladat.

8.1. Aplica una translació geomètrica a 
una figura. 

9.1. Identifica el centre i l’amplitud d’un
gir i aplica girs a punts i figures en el 
pla.

10.1. Determina les coordenades de 
punts transformats per una simetria.

10.2. Obté la figura transformada 
mitjançant una simetria.

10.3. Reconeix centres i eixos de 
simetria en figures planes. 

11.1. Identifica moviments presents en 
dissenys quotidians i obres d’art i 
genera creacions pròpies mitjançant la 
composició de moviments.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Girs

Simetries

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 8: TRIANGLES. PROPIETATS

Objectius
 Descriure les rectes i punts notables d’un triangle.
 Traçar les rectes notables d’un triangle.
 Obtenir els punts notables d’un triangle.
 Reconéixer dos triangles semblants.
 Conéixer els criteris de semblança de triangles.
 Identificar les condicions necessàries perquè es complisca el teorema de Tales.
 Obtenir les longituds de segments proporcionals aplicant el teorema de Tales.
 Reconéixer triangles col·locats en posició de Tales.
 Utilitzar el teorema de Tales per a calcular distàncies o altures inaccessibles.
 Dividir un segment en parts proporcionals.
 Estableix  relacions  de  proporcionalitat  entre  els  elements  homòlegs  de  dos  polígons

semblants.
 Interpretar mesures reals a partir de plans, mapes i maquetes. 
 Calcular l’escala adequada per a representar situacions reals.
 Dur a terme una tasca de treball geomètric cooperatiu.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Rectes i punts 
notables en un
triangle

1. Descriure les rectes i 
els punts notables en un 
triangle.

1.1. Traça les rectes i els punts notables en un 
triangle. 

1.2. Reconeix en diferents contextos les 
propietats de les rectes i els punts notables d’un 
triangle.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Semblança de 
triangles
Criteris de 
semblança de 
triangles

2. Reconéixer dos 
triangles semblants. 

3. Conéixer els criteris 
de semblança de 
triangles.

2.1. Identifica triangles semblants i la seua raó 
de semblança. 

3.1. Aplica els criteris de semblança de 
triangles i estableix relacions entre elements 
homòlegs de figures semblants.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Teorema de 
Tales. 
Aplicacions

4. Identificar condicions 
necessàries perquè es 
complisca el teorema de 
Tales. 

5. Utilitzar el teorema de
Tales per a fer 
mesuraments indirectes 
d’elements inaccessibles.

4.1. Obté longituds de segments proporcionals. 

4.2. Reconeix i calcula mesures de segments en 
triangles col·locats en posició de Tales. 

5.1. Calcula longituds en diversos contextos. 

5.2. Divideix un segment en parts proporcionals
i estableix relacions de proporcionalitat entre 
els elements homòlegs de dos polígons 
semblants.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Escales i 
mapes

6. Interpretar mesures 
reals a partir de mapes, 
plànols i maquetes.

6.1. Calcula l’escala adequada en la 
representació de mesures reals.

6.2. Interpreta mesures de longituds i de 
superfícies en situacions de semblança.

CCL
CMCT
CSC
CAA

CSIEE
CCEC

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 9: GEOMETRIA DE L'ESPAI

Objectius
 Reconèixer els elements bàsics de la geometria en l’espai i  les posicions relatives entre

rectes i plans.
 Identificar poliedres i els seus plans de simetria, així com cossos de revolució.
 Classificar i calcular àrees i volums de prismes, de piràmides i cossos de revolució.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant cossos de revolució.

Continguts Criteris d'avaluació Estàndars d'aprenentatge avaluables CC

Elements de 
geometria de 
l'espai
Posicions 
relatives

1. Identificar els elements 
bàsics de la geometria de 
l’espai. 
2. Determinar la posició 
relativa entre rectes i 
plans.

1.1. Reconeix rectes, plans, punts i arestes en 
l’espai. 

2.1. Identifica la posició relativa entre dues 
rectes, dos plans i una recta i un pla.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Poliedres i 
cossos de 
revolució

3. Descriure, classificar i 
desenvolupar poliedres. 

4. Reconéixer cilindres i 
cons com a cossos de 
revolució. 

5. Reconéixer cossos de 
revolució en diferents 
contextos. 

6. Identificar les 
interseccions que 
s’obtenen en tallar una 
esfera per un pla o més.

3.1. Reconeix elements bàsics de poliedres, els 
relaciona i classifica. 

4.1. Descriu els elements i les propietats 
mètriques de cilindres i cons. 

5.1. Identifica i crea cossos de revolució. 

6.1. Reconeix, dibuixa i aplica propietats 
mètriques en semiesferes, casquets, zones, 
tascons i fusos esfèrics

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Àrea i volum 
de prismes

7. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de 
prismes.

7.1. Calcula àrees i volums de prismes.

7.2. Relaciona elements, àrees i volums de 
prismes per a resoldre problemes. 

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Àrea i volum 
de piràmides
Àrea i volum de
troncs de 
piràmides

8. Identificar i distingir 
piràmides. 

9. Reconéixer troncs de 
piràmides. 

10. Comprendre com s’ha 
de fer el càlcul d’àrees i 
volums de piràmides. 
11. Comprendre com s’ha 
de fer el càlcul d’àrees i 
volums de troncs de 
piràmides.

8.1. Determina els elements bàsics, classifica, 
dibuixa i fa el desenvolupament pla de piràmides.

9.1. Dibuixa i determina elements bàsics en 
troncs de piràmide.

10.1. Calcula àrees i volums de piràmides i els 
aplica per a calcular elements bàsics.

11.1. Determina elements, àrees i volums de 
troncs de piràmides.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Àrea i volum 
de cilindres

12. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de 
cilindres.

12.1. Calcula àrees i volums de cilindres.

12.2. Relaciona elements, àrees i volums de 
cilindres per a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP



Àrea i volum 
de cons
Àrea i volums 
de troncs de con

13. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de cons. 

14. Deduir la manera 
adequada per a calcular 
àrees i volums de troncs 
de cons.

13.1. Obté àrees i volums de cons.

13.2. Relaciona elements, àrees i volums de cons 
per a resoldre problemes. 

14.1. Calcula àrees i volums de troncs de con.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Àrea i volum 
d'esferes

15. Deduir la manera 
adequada per a calcular 
l’àrea i el volum d’esferes

15.1. Calcula l’àrea i el volum d’esferes, l’àrea 
de fusos i el volum de tascons esfèrics. 

15.2. Relaciona els elements, l’àrea i el volum 
d’esferes per a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

L'esfera 
terrestre
Elements

16. Conéixer els elements 
de la superfície terrestre. 

17. Identificar el sistema 
de coordenades 
geogràfiques.

16.1. Reconeix els elements de la superfície 
terrestre.

16.2. Identifica fusos horaris i determina 
diferències horàries.

17.1. Reconeix coordenades geogràfiques i 
calcula distàncies entre dos punts de la 
superfície terrestre.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Coordenades 
geogràfiques

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 10: FUNCIONS

Objectius
 Reconèixer funcions expressades en les seues diferents formes i contextos.
 Comprendre el concepte de domini, recorregut, punts de tall amb els eixos, continuïtat i

monotonia d’una funció.
 Reconèixer funcions simètriques i funcions periòdiques.
 Interpretar gràfiques.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Relacions 
funcionals
Formes 
d’expressar 
una funció

1. Identificar relacions de la
vida quotidiana i d’altres 
matèries que es poden 
modelitzar mitjançant una 
funció.

1.1. Identifica funcions i les utilitza per a 
representar relacions de la vida quotidiana. 

1.2. Determina les diferents formes d’expressar
una funció.

CMCT
CD

CCL
CSYC
CAA

Domini i 
recorregut. 
Punts de tall
Domini i 
recorregut
Punts de tall 
amb els eixos

2. Identificar en una funció 
el domini i el recorregut. 

3. Determinar, en la funció, 
els punts de tall amb els 
eixos tant gràficament com 
analíticament.

2.1. Identifica el domini i el recorregut d’una 
funció i els interpreta dins d’un context. 

3.1. Calcula i interpreta adequadament els 
punts de tall amb els eixos. 

3.2. Representa correctament els punts de tall 
amb els eixos.

CMCT
CCL

CSYC
CAA

Continuïtat 4. Reconéixer quan una 
funció és contínua. 

5. Identificar els punts de 
discontinuïtat d’una funció.

4.1. Decideix quan una funció és contínua a 
partir d’un enunciat o una gràfica. 

4.2. Interpreta dins d’un context si una funció 
és contínua o no. 

5.1. Reconeix els punts de discontinuïtat d’una 
funció i comprén la seua aparició.

CMCT
CD

CCL
CSYC
CAA 
SIEP

Creixement. 
Màxims i 
mínims

6. Reconéixer quan una 
funció és creixent i quan és 
decreixent. 

7. Identificar els màxims i 
els mínims d’una funció.

6.1. Distingeix quan una funció és creixent o 
decreixent en un interval. 

6.2. Comprén el comportament d’una funció 
segons siga creixent o decreixent. 

7.1. Reconeix els màxims i els mínims d’una 
funció i la seua relació amb el creixement o el 
decreixement d’aquesta.

CMCT
CCL

CSYC
CAA 
SIEP

Simetries i 
periodicitat
Simetries
Periodicitat

8. Reconéixer si una funció 
és simètrica o periòdica.

8.1. Analitza quan una funció és simètrica i les 
característiques que presenta. 

8.2. Identifica funcions periòdiques i en calcula
el període.

CMCT
CCL

CSYC
CAA 
SIEP

Interpretaci 9. Descriure amb el 9.1. Interpreta el comportament d’una funció 



ó de 
gràfiques

llenguatge apropiat, a partir
d’una gràfica, les 
característiques d’una 
funció. 

10. Analitzar gràfiques que 
representen fenòmens de 
l’entorn quotidià i formular 
conjectures.

donada gràficament. 

10.1. Associa enunciats de problemes 
contextualitzats a gràfiques.

CCL
CMCT
CSYC
CAA 
SIEP

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 11: FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES

Objectius
 Reconèixer situacions en què apareguen funcions constants, funcions de proporcionalitat

directa i funcions lineals en les seues diferents formes i contextos.
 Identificar la pendent i l’ordenada en l’origen d’una recta, i reconéixer les diferents formes

d’expressió que té una recta.
  Conèixer les característiques de les funcions quadràtiques i identificar situacions de la vida

real on apareixen.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant funcions quadràtiques.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Funcions 
constants

1. Reconèixer funcions 
constants derivades 
de taules, gràfiques o 
enunciats. 

1.1. Identifica funcions constants. 

1.2. Obté l’equació d’una funció constant.

1.3. Representa una funció constant.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funció de 
proporcionalit
at directa

Pendent d’una 
recta

2. Identificar funcions de 
proporcionalitat directa. 

3. Determinar el pendent 
d’una funció de 
proporcionalitat directa tant 
gràficament com 
analíticament.

2.1. Reconeix funcions de 
proporcionalitat directa. 

2.2. Construeix la gràfica d’una funció de 
proporcionalitat directa a partir d’una 
taula, un enunciat o una equació. 

3.1. Calcula el pendent d’una funció de 
proporcionalitat directa i determina rectes 
paral·leles. 

3.2. Obté l’expressió analítica d’una 
funció 
de proporcionalitat directa. 

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funcions 
lineals

4. Reconèixer funcions 
lineals. 

5. Comprendre el significat 
de pendent i ordenada en 
l’origen en funcions lineals.

4.1. Distingeix i representa funcions 
lineals a partir d’un enunciat, una taula o 
una expressió algebraica. 

5.1. Reconeix el pendent i l’ordenada en 
l’origen, calcula l’expressió algebraica de 
funcions lineals i determina i identifica 
rectes paral·leles.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Equacions de 
la recta

6. Determinar les diferents 
formes d’expressar una 
funció lineal.

6.1. Expressa una recta mitjançant 
diferents expressions analítiques. 

6.2. Identifica punts per on passa una 
recta, punts de tall, pendent i ho 
representa gràficament. 

6.3. Reconeix la relació entre pendent i 
paral·lelisme.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funcions 7. Reconèixer situacions de 7.1. Calcula i interpreta adequadament les CCL



quadràtiques
Característiques
de les paràboles

relació funcional que 
necessiten descriure’s 
mitjançant funcions 
quadràtiques, i calcular-ne 
els paràmetres i les 
característiques. 

característiques de les paràboles. 

7.2. Representa funcions quadràtiques.

CMCT
CD

CSYC
CAA
SIEP

Aplicacions

Aplicacions de 
les funcions 
lineals

Aplicacions de 
les funcions 
quadràtiques

8. Descriure i modelitzar 
relacions de la vida 
quotidiana mitjançant una 
funció lineal. 

9. Identificar i descriure i 
representar funcions 
quadràtiques presents en 
l’entorn quotidià.

8.1. Associa a funcions lineals enunciats 
de problemes contextualitzats. 

9.1. Interpreta el comportament d’una 
funció quadràtica. 

9.2. Modelitza un problema 
contextualitzat mitjançant una funció 
quadràtica.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Temporalització: 3 setmanes



3r ESO Matemàtiques Orientades a  les Ensenyances Acadèmiques 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  EN  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  A  LES
ENSENYANCES ACADÈMIQUES

1. Identificar i expressar els passos per a la resolució de diferents tipologies de problemes.

2. Conèixer i utilitzar diferents estratègies per a la resolució de problemes.

3. Analitzar i descriure diferents situacions per a poder fer prediccions.

4. Partir de problemes resolts i aprofundir en diferents qüestions, contextos pròxims a l’alumne.

5. Conèixer, identificar i desenvolupar processos de matematització en la realitat quotidiana de l’alumne.

6. Identificar, conrear i desenvolupar les actituds personals inherents a la tasca matemàtica.

7. Identificar els bloquejos emocionals davant dels problemes trobats. 

8. Prendre decisions sobre situacions que s’esdevenen en la vida quotidiana de l’alumne.

9. Conéixer i utilitzar les eines tecnològiques per a realitzar càlculs diferents.

10. Fer servir les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el seu procés d’aprenentatge des d’una anàlisi i 
recerca d’informació adequats per a facilitar la interacció.

11. Utilitzar les propietats dels nombres racionals en operacions a través del càlcul adequat en la resolució de 
problemes.

12. Manejar expressions simbòliques en situacions numèriques davant de casos senzills que incloguen patrons 
recursius.

13. Conéixer i fer servir el llenguatge algebraic per a expressar enunciats traient la informació rellevant i transformant-
la.

14. Resoldre problemes del dia a dia a través de plantejaments d’equacions de primer i segon grau, i sistemes de dues 
equacions lineals amb dues incògnites.

15. Identificar i descriure les característiques de les figures planes i els cossos geomètrics elementals amb les seues 
configuracions geomètriques.

16. Conéixer i utilitzar el teorema de Tales, les fórmules per a realitzar mesures indirectes d’elements inaccessibles 
obtenint les mesures de longituds, àrees i volums dels cossos presos del context real.

17. Fer càlculs de les dimensions reals de figures donades en mapes o plans coneixent l’escala.

18. Identificar les transformacions d’una figura a una altra mitjançant moviment en el pla, analitzant dissenys 
quotidians, obres d’art i configuracions de la naturalesa. 

19. Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i de políedres.

20. Conéixer el sentit de les coordenades geogràfiques i la seua aplicació en la localització de punts.

21. Identificar els elements de l’estudi de les funcions i la seua representació gràfica.

22. Identificar i reconéixer situacions de relació funcional de la vida quotidiana que es descriuen mitjançant funcions 
quadràtiques i calcular els seus paràmetres i característiques.

23. Realitzar informacions estadístiques amb dades a través de taules i gràfiques adequades amb conclusions que 
representen a la població estudiada.

24. Fer càlculs sobre els paràmetres de posició i dispersió d’una variable estadística per a resumir dades i fer 
comparacions.

25. Fer una anàlisi sobre la informació estadística que apareix en els mitjans de comunicació des de la seua 
representativitat i fiabilitat.

26. Fer estimacions a partir de possibles esdeveniments associats a experiments senzills calculant la seua probabilitat a 
partir de la seua freqüència relativa, la regla de Laplace o els diagrames d’arbre.
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UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Objectius 

2. Continguts 

3. Criteris d'avaluació

4. Estàndards mínims d'aprenentatge

5. Competències claus per continguts

6. Temporalització

7. Seqüenciació:

En reunió de departament de data 9 de setembre de 2020 es decidix per unanimitat dels presents 
modificar la seqüenciació de les unitats didàctiques pel curs 2020 – 2021 amb la següent 
distribució temporal:

Àlgebra → Nombres → Funcions  →  Estadística → Geometria → Successions  
→ Probabilitat 



TEMA 1: ESTADÍSTICA

Objectius
 Comprendre el llenguatge estadístic.
 Obtenir  les freqüències dels valors d’una distribució estadística i  representar  conjunts de

dades mitjançant taules i gràfics.
 Conéixer  el  significat  i  calcular  els  paràmetres  de  centralització  així  com  de  posició  i

dispersió i interpretar-los per a comparar variables. 
 Dur a terme una tasca de treball estadístic cooperatiu.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Població i 
mostra. 
Variables
Variables 
estadístiques
Tipus de 
variables 
estadístiques

1. Reconéixer els conceptes de 
població, mostra i variable 
estadística. 

1.1. Distingeix la població i la mostra i 
valora la representativitat d’una mostra. 

1.2. Identifica els diferents tipus de 
variables.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Recompte de 
dades

Recompte de 
dades agrupades

2. Elaborar recomptes de dades
de variables quantitatives i 
qualitatives. 

3. Agrupar les dades d’una 
variable quantitativa discreta 
en classes i reconéixer la marca
de classe. 

4. Elaborar taules de 
freqüències. 

2.1. Fa el recompte de dades d’una 
variable i l’expressa mitjançant una taula. 

3.1. Construeix i interpreta taules on 
apareixen dades agrupades en classes, la 
marca de classe i el recompte. 

4.1. Crea taules de freqüències i relaciona 
els diferents tipus de freqüències.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Taules de 
freqüències

Diagrames de 
barres i de 
sectors

Diagrama de 
barres
Polígon de 
freqüències
Diagrama de 
sectors

5. Representar les dades d’una 
variable estadística mitjançant 
un diagrama de barres i obtenir 
el polígon de freqüències. 

6. Construir el diagrama de 
sectors d’una variable 
estadística. 

7. Interpretar les dades d’un 
estudi estadístic que ve donat 
per un diagrama de barres o de 
sectors.

5.1. Construeix diagrames de barres i 
polígon de freqüències. 

6.1. Representa, mitjançant un diagrama 
de sectors, les dades d’una distribució. 

7.1. Obté informació d’estudis estadístics 
que s’expressen mitjançant diagrames de 
barres o de sectors.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Histogrames
Histograma de 
freqüències 
acumulades

8. Elaborar histogrames de 
variables estadístiques amb 
dades agrupades en classes i 
dibuixar el polígon de 
freqüències absolutes. 

9. Fer histogrames i polígons 
de freqüències utilitzant les 
freqüències acumulades.

8.1. Construeix i interpreta histogrames i 
polígons de freqüències. 

9.1. Representa i interpreta histogrames i 
polígons de freqüències acumulades.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP



Mesures de 
centralització
Mitjana 
aritmètica
Moda
Mediana

10. Determinar la mitjana, la 
moda i la mediana per a un 
conjunt de dades, agrupades o 
no agrupades. 

10.1. Calcula les mesures de centralització 
per a un conjunt de dades no agrupades en 
classes. 

10.2. Elabora informació de les dades 
coneixent la mitjana aritmètica. 

10.3. Calcula les mesures de centralització 
per a conjunts de dades agrupades en 
classes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Mesures de 
posició
Quartils
Diagrama de 
caixa 
i bigots

11. Calcular i interpretar els 
paràmetres de posició. 

12. Elaborar i interpretar 
diagrames de caixa i bigots. 

13. Calcular les mesures de 
dispersió d’un conjunt de 
dades. 

14. Relacionar les mesures de 
dispersió amb les mesures de 
centralització.

15. Analitzar i interpretar la 
informació estadística que 
apareix en els mitjans de 
comunicació, valorant-ne la 
representativitat i fiabilitat.

11.1. Calcula i interpreta els quartils. 

12.1. Construeix i interpreta diagrames de 
caixa i bigots. 

13.1. Calcula i interpreta les mesures de 
dispersió d’un conjunt de dades. 

14.1. Compara distribucions estadístiques.

15.1.  Analitza la representativitat i 
fiabilitat de la informació estadística que 
apareix en els mitjans de comunicació.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Mesures de 
dispersió

Interpretació 
conjunta de les 
mesures de 
centralització i 
dispersió

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 2: PROBABILITAT

Objectius
 Distingir entre experiments deterministes i experiments aleatoris. 
 Determinar l’espai mostral d’un experiment aleatori i identificar els diferents tipus de 

successos.
 Reconéixer situacions d’equiprobabilitat i calcular probabilitats de successos aplicant la 

regla de Laplace.
 Emprar les propietats de la probabilitat.
 Construir diagrames d’arbre per a la representació de successos compostos i emprar-los per 

al càlcul de probabilitats.
 Relacionar la probabilitat d’un succés aleatori amb la freqüència relativa d’aquest quan 

l’experiment es fa un nombre elevat de vegades.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC
Experiments 
aleatoris. 
Successos

1. Reconéixer els 
experiments aleatoris 
davant dels deterministes.
2. Determinar l’espai 
mostral d’un experiment 
aleatori.

3. Distingir entre els 
diferents tipus de 
successos.

1.1. Reconeix les situacions en què intervé 
l’atzar com a experiments aleatoris.

2.1. Expressa de diverses maneres l’espai 
mostral d’un experiment aleatori.

3.1. Identifica el succés impossible i el succés 
segur.

3.2. Construeix el succés contrari d’un succés 
donat.

CCL
CMCT
CSYC
CAA

Operacions 
amb 
successos 
Propietats de 
les operacions
amb 
successos

4. Determinar la unió i la 
intersecció de successos.

5. Identificar successos 
aleatoris compatibles i 
incompatibles.

6. Aplicar les propietats de 
les operacions amb 
successos.

4.1. Expressa de manera conjuntista la 
intersecció i la unió de successos.

5.1. Reconeix si dos successos donats són 
compatibles.

6.1. Simplifica expressions en què apareixen 
unions i interseccions de successos.

CCL
CMCT
CSYC 
CAA

Probabilitat. 
Regla de 
Laplace

7. Assignar un valor a la 
probabilitat d’un succés.

8. Calcular probabilitats 
emprant la regla de 
Laplace.

7.1. Assigna probabilitats a successos.

8.1. Reconeix successos equiprobables i 
empra la regla de Laplace per al càlcul de 
probabilitats.

8.2. Aplica el càlcul de probabilitats per a 
resoldre diferents situacions i problemes de la 
vida quotidiana.

CCL
CMCT
CSYC 
CAA
SIEP
CEC

Propietats de
la 
probabilitat

9. Conéixer les propietats 
de la probabilitat.

9.1. Obté la probabilitat d’un succés a partir 
de la seua relació amb un altre.

9.2. Empra les propietats de la probabilitat per
a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA

SIEP CEC

Diagrama 10. Construir diagrames en 10.1. Empra el diagrama d’arbre per a CCL



d’arbre arbre per a representar 
l’espai mostral d’un succés
aleatori compost.

11. Calcular la probabilitat
de successos d’experiments
aleatoris compostos 
emprant els diagrames 
d’arbre.

representar tots els casos possibles, juntament 
amb les probabilitats corresponents, en els 
experiments compostos.

11.1. Resol problemes de probabilitat 
composta, utilitzant diagrames d’arbre.

CMCT
CD

CSYC
CAA

Freqüència 
i probabilitat

12. Relacionar la 
probabilitat d’un succés 
aleatori amb la freqüència 
relativa d’aquest quan 
l’experiment es fa un 
nombre elevat de vegades.

12.1. Calcula la probabilitat d’un succés a 
partir de la freqüència relativa.

12.2. Coneix i aplica la llei dels grans 
nombres.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC



TEMA 3: NOMBRES RACIONALS

Objectius

 Emprar  les  fraccions  i  els  nombres  decimals,  així  com  les  seues  operacions,  en  diferents
contextos.

 Expressar un nombre decimal exacte o periòdic en forma de fracció, i viceversa.
 Classificar nombres reals en els diferents conjunts numèrics.
 Construir intervals que descriguen conjunts numèrics definits per desigualtats.
 Aproximar un nombre per truncament i per arredoniment a un ordre determinat.
 Estimar els errors absolut i relatiu comesos en treballar amb nombres aproximats

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Fraccions
Comparació de 
fraccions

1. Simplificar i 
comparar fraccions.

1.1. Identifica fraccions equivalents.

1.2. Ordena i representa fraccions.

1.3. Simplifica fraccions utilitzant les 
propietats de les operacions amb 
potències d’exponent enter.

CMCT
CD

CAA

Operacions amb 
fraccions

2. Fer operacions amb 
fraccions, respectant la 
jerarquia de les 
operacions.

3. Resoldre problemes 
extrets de situacions 
reals emprant les 
fraccions.

2.1. Resol operacions combinades amb 
fraccions, respectant la jerarquia de les 
operacions.

3.1. Soluciona problemes emprant una 
fracció com a operador.

3.2. Aplica les fraccions a la resolució 
de problemes.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP

Fraccions i 
nombres decimals
Tipus de nombres 
decimals
Fraccions 
generatrius

4. Ordenar nombres 
decimals.

5. Operar amb nombres
decimals, respectant la 
jerarquia de les 
operacions.

6. Resoldre problemes 
aritmètics emprant 
nombres decimals.

7. Expressar un nombre
decimal exacte o 
periòdic en forma de 
fracció i al contrari.

4.1. Compara nombres decimals i 
interpola un nombre decimal entre dos 
de donats.

5.1. Fa operacions combinades amb 
nombres decimals, respectant la 
jerarquia de les operacions.

6.1. Resol problemes en què intervenen
nombres decimals.

7.1. Transforma fraccions en nombres 
decimals.

7.2. Calcula la fracció generatriu d’un 
nombre decimal exacte o periòdic.

CCL
CMCT

CD
CAA 
SIEP

Nombres racionals 8. Representar nombres 8.1. Empra el teorema de Tales per a CMCT



i irracionals
Intervals
Xifres significatives

racionals. 

9. Identificar els 
diferents tipus de 
nombres reals. 

10. Definir i expressar 
intervals de nombres 
reals.

representar nombres racionals

9.1. Classifica els nombres reals en els 
diversos conjunts numèrics.

10.1. Identifica i representa intervals en
la recta real. 

10.2. Escriu en forma d’interval 
conjunts numèrics definits 
per desigualtats i al contrari.

CD
CAA

Aproximacions
Error absolut i error
relatiu

11. Calcular 
l’aproximació per 
truncament i per 
arredoniment a un 
ordre determinat. 

12. Calcular l’error 
absolut i relatiu comés 
en aproximar nombres.

11.1. Aproxima nombres decimals a un 
ordre determinat. 

12.1. Estima resultats i errors en la 
solució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA

SIEEP

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 4: POTÈNCIES I ARRELS

Objectius

 Expressar en forma de fracció potencies la base de la qual és un nombre racional i l'exponent, un nombre enter.
 Simplificar expressions utilitzant les propietats de les potències.
 Emprar la notació científica per a expressar nombres molt grans i molt xicotets.

 Expressar un radical com una potencia d’exponent fraccionari i viceversa.
 Identificar radicals equivalents.
 Manejar les propietats dels radicals i aplicar-les per a operar amb aquests.
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari l’ús de potències i arrels.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant les potències i arrels.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Potències 
d’exponent enter 

1. Expressar en forma 
de fracció potències 
d’exponent enter.

1.1. Calcula potències d’exponent 
enter. 

1.2. Compara potències.

CMCT
CD

CAA
SIEP

Operacions amb 
potències

2. Comprendre i aplicar
adequadament 
les propietats de les 
potències. 

3. Resoldre problemes 
emprant les potències.

2.1. Opera amb potències de la 
mateixa base o del mateix exponent.

3.1. Resol problemes en què intervenen
potències.

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP

Notació científica. 
Operacions

4. Emprar la notació 
científica per a 
expressar nombres molt
grans o molt xicotets i 
identificar l’ordre de 
magnitud. 

5. Resoldre operacions 
combinades en què 
apareixen potències de 
base 10. 

6. Resoldre problemes 
les dades dels quals
 s’expressen en notació 
científica.

4.1. Expressa en forma decimal 
potències de base 10 i exponent 
negatiu, i al contrari. 

4.2. Utilitza la notació científica per a 
expressar nombres molt grans o molt 
xicotets. 

4.3. Compara nombres expressats en 
notació científica.

5.1. Redueix expressions amb 
operacions combinades de nombres 
expressats en notació científica. 

6.1. Aplica la notació científica a la 
resolució de problemes.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Radicals
-Arrels quadrades.
-Arrels no exactes.
-Expressió decimal

7. Expressar un radical 
com una potència 
d’exponent fraccionari i
al contrari.

7.1. Identifica la radicació com 
l’operació inversa a la potenciació. CCL

CD
CAA



Operacions amb 
radicals

8. Resoldre operacions 
combinades en què 
apareixen radicals.

9. Aplicar els radicals 
en la resolució de 
problemes.

8.1. Identifica radicals equivalents.

8.2. Empra les propietats dels radicals 
per a simplificar expressions.

8.3. Ordena radicals.

9.1. Elabora estratègies per a la 
resolució de problemes amb radicals.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 5: POLINOMIS

Objectius

 Emprar les expressions algebraiques, així com les seues operacions, en diferents contextos.
 Fer operacions amb polinomis.
 Relacionar les arrels d’un polinomi amb aquells nombres per als quals el valor numèric del 

polinomi s’anul·la.
 Factoritzar polinomis emprant, entre altres, identitats notables.
 Aplicar el teorema del residu en la factorització de polinomis
 Fer una tasca de treball cooperatiu utilitzant els polinomis i les seues operacions.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Expressions 
algebraiques. 
Monomis

1. Representar i 
analitzar situacions 
matemàtiques i 
estructures usant 
símbols algebraics. 

2. Reconéixer el grau i 
el coeficient d’un 
monomi.

1.1. Modelitza situacions emprant el 
llenguatge algebraic.

2.1. Reconeix monomis semblants.

2.2. Opera amb monomis.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Polinomis. 
Valor numèric

3. Identificar els 
coeficients i el grau 
d’un polinomi.

4. Interpretar el valor 
numèric d’un polinomi 
per a un valor de la 
variable.

3.1. Determina els coeficients i el grau 
de polinomis. 

4.1. Calcula el valor numèric d’un 
polinomi per a un nombre. 

4.2. Detecta si un nombre donat és arrel
d’un cert polinomi.

CCL
CMCT
CAA

SIEEP

Suma, resta i 
multiplicació de 
polinomis

5. Fer sumes, restes i 
multiplicacions de 
polinomis.

5.1. Efectua les operacions bàsiques 
amb polinomis.

CMCT
CD

CSYC
CAA

Identitats notables 6. Deduir, 
algebraicament i 
geomètricament, 
algunes identitats 
notables senzilles.

6.1. Desenvolupa el quadrat d’una 
suma, d’una diferència i el producte 
d’una suma per una diferència. Fa el 
procés invers.

CCL
CMCT
CAA
CEC

Divisió de 
polinomis

7. Fer la divisió euclidiana
de polinomis.

7.1. Coneix i aplica la relació entre el 
divisor, el dividend, el quocient i el residu 
en una divisió de polinomis.

7.2. Aplica l’algoritme de la divisió 
euclidiana.

CMCT
CD

CAA

Regla de Ruffini 8. Emprar la regla de 
Ruffini en les divisions en
què el divisor és un 
polinomi de grau u.

8.1. Aplica la regla de Ruffini. CCL
CMCT
CAA

Teorema del 
residu.
Factorització

9. Factoritzar polinomis
amb arrels enteres.

9.1. Factoritza polinomis traient factor 
comú i emprant les identitats notables.

CCL
CMCT
CSYC



10. Identificar el residu de
la divisió d’un polinomi 
entre un monomi com el 
valor numèric 
corresponent.

9.2. Reconeix els factors que proporcionen 
en la factorització d’un polinomi les seues 
arrels.
10.1. Aplica el teorema del residu en la 
factorització de polinomis i en la detecció 
d’arrels d’un polinomi.

CAA
SIEP

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES 

Objectius

 Identificar I resoldre equacions de primer i segon grau, així com sistemes lineals amb dues incògnites.
 Comprovar si un parell de nombres donats són solució d’una equació i d’un sistema de dues incògnites.
 Plantejar equacions de primer o segon grau i sistemes per a resoldre problemes.
 Determinar, segons el signe del discriminant, el nombre de solucions d’una equació de segon grau.

 Emprar els mètodes de substitució, igualació i reducció en la resolució de sistemes.
 Obtenir gràficament la solució d’un sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites.
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari l’ús d’equacions i sistemes.

 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant equacions.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
CC

Equacions de 
primer grau

1. Identificar i resoldre 
equacions de primer 
grau. 

2. Plantejar equacions 
de primer grau per a 
resoldre problemes.

1.1. Identifica equacions de primer 
grau equivalents.

2.1. Resol problemes mitjançant 
equacions de primer grau.

 CCL
CMCT
CAA
SIEP

Equacions de 
segon grau 

3. Identificar i resoldre 
equacions de segon 
grau.

4. Determinar, segons 
el signe del 
discriminant, el nombre
de solucions d’una 
equació de segon grau.

5. Plantejar equacions 
de segon grau per a 
resoldre problemes.

3.1. Identifica equacions de segon grau 
completes i les solucions 
corresponents.

4.1. Indica el nombre de solucions 
d’una equació de segon grau segons el
signe del discriminant.

5.1. Resol problemes mitjançant 
equacions de segon grau.

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP

Equacions de 
segon grau 
incompletes

6. Identificar i resoldre 
equacions de segon 
grau incompletes.

6.1. Identifica equacions de segon grau 
completes i les solucions 
corresponents.

CCL
CMCT
CAA 
SIEP

Equacions 
biquadrades

7. Identificar i resoldres
equacions biquadrades

7.1. Distingeix i resol equacions 
biquadrades completes i incompletes. 

7.2. Resol problemes mitjançant equacions 
biquadrades

CCL
CMCT
CAA
SIEP

Resolució 
d'equacions per 
factorizació

8. Resoldre equacions 
polinòmiques mitjançant 
la factorització del 
polinomi corresponent.

8.1. Factoritza polinomis per a resoldre 
equacions.

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP

Sistemes 
d’equacions 

9. Conéixer els 
conceptes d’equació i 

9.1. Reconeix si un parell de nombres 
(x, y) són solució d’una equació lineal 

CCL
CMCT



lineals sistema d’equacions 
lineals amb dues 
incògnites. 

10 Utilitzar els sistemes
d’equacions lineals com
a eina per a resoldre 
problemes.

donada. 

9.2. Reconeix si un parell de nombres 
(x, y) són solució d’un sistema 
d’equacions lineals donat. 

10.1. Planteja sistemes d’equacions 
lineals per a resoldre problemes.

CSYC
CAA
SIEP

Nombre 
de solucions 
d’un sistema

11. Classificar els 
sistemes d’equacions 
lineals segons 
el nombre de solucions 
que tinguen.

11.1. Determina si un sistema de dues 
equacions lineals és incompatible, 
compatible determinat o compatible 
indeterminat, segons les relacions que 
satisfan els coeficients i 
els termes independents de les 
equacions que el formen.

CCL
CMCT
CAA

Mètodes de 
resolució de 
sistemes
Mètode de 
substitució
Mètode d’igualació
Mètode de reducció

12. Resoldre sistemes 
de dues equacions 
lineals amb dues 
incògnites emprant 
diferents mètodes.

12.1. Empra el mètode de substitució, 
el d’igualació o el de reducció per a 
resoldre sistemes d’equacions lineals.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA 
SIEP

Resolució de 
sistemes: mètode 
gràfic

13. Resoldre, utilitzant 
el mètode gràfic, 
sistemes d’equacions 
lineals amb dues 
incògnites. 

14. Traduir al 
llenguatge algebraic 
relacions lineals 
geomètriques per a 
resoldre problemes 
procedents de la 
geometria plana.

13.1. Associa les solucions d’una 
equació lineal amb dues incògnites 
amb els punts d’una recta. 

13.2. Relaciona la compatibilitat d’un 
sistema d’equacions lineals amb la 
posició relativa de les rectes les 
equacions de les quals formen el 
sistema. 

13.3. Empra el mètode gràfic per a 
resoldre sistemes d’equacions.

14.1. Resol problemes de la geometria 
plana emprant sistemes d’equacions 
lineals.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA 
SIEP

Temporalització: 5 setmanes 



TEMA 7: SUCCESSIONS

Objectius
 Descobrir pautes i regularitats en les successions numèriques.
 Obtenir i interpretar els termes generals d’una successió.
 Reconéixer si una successió és una progressió aritmètica o geomètrica.
 Aplicar les fórmules del terme general de les progressions aritmètiques i geomètriques i la

suma dels n primers termes. 
 Elaborar estratègies pròpies en la resolució de problemes relacionats amb successions i

progressions numèriques.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant successions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Successions 1. Determinar regularitats en 
seqüències numèriques i 
geomètriques. 

2. Obtenir i interpretar en el 
context de la resolució de 
problemes els termes generals 
representatius d’una successió.

1.1. Obté termes d’una successió 
coneixent-ne el terme general o la llei de 
recurrència. 

1.2. Calcula el terme general de 
successions 
de les quals es coneixen els primers 
termes. 

2.1. Empra les successions per a descriure
patrons numèrics i geomètrics, així com 
per a la resolució de problemes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Progressions 
aritmètiques
Suma d'una 
progressió 
aritmètica

3. Calcular el terme general o 
un terme determinat d’una 
progressió aritmètica. 

4. Reconéixer les progressions
aritmètiques i prendre 
consciència de les situacions 
problemàtiques a les quals es 
poden aplicar.

5. Calcular la suma dels 
primers termes d’una 
progressió aritmètica.

3.1. Identifica les successions que són 
progressions aritmètiques i en calcula la 
diferència i el terme general.

3.2. Interpola aritmèticament n termes 
entre dos nombres donats.

4.1. Reconeix la presència de les 
progressions aritmètiques en contextos 
reals i se serveix d’aquestes per a la 
resolució de problemes.

5.1. Aplica la fórmula 
de la suma dels n primers termes d’una 
progressió aritmètica.

5.2. Resol problemes en què intervé la 
suma dels n primers termes d’una 
progressió aritmètica.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Progressions 
geomètriques
Suma d'una 
progressió 
geomètrica

6.  Calcular el terme general 
d'una progressió geomètrica 
coneguts 2 termes

6.1. Identifica les successions que són 
progressions geomètriques, i en calcula la 
raó i el TG

6.2. Interpola geomètricament n termes 
entre dos nombres donats.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA 
SIEP



7. Reconéixer les progressions
geomètriques i prendre 
consciència de les situacions 
problemàtiques a les quals es 
poden aplicar
8. Calcular la suma dels 
primers termes d’una 
progressió geomètrica i de tots
quan 
el valor absolut de la raó és 
inferior a u.

7.1. Reconeix la presència de les 
progressions geomètriques en contextos 
reals i se serveix d’aquestes per a la 
resolució de problemes.

8.1. Dedueix i aplica 
la fórmula de la suma 
dels n primers termes d’una progressió 
geomètrica i de tots quan és possible.

8.2. Resol problemes en què intervé la 
suma dels n primers termes d’una 
progressió geomètrica 
i de tots si és possible.

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 8: GEOMETRIA DEL PLA. MOVIMENTS

Objectius
 Reconéixer un lloc geomètric en el pla i definir com a llocs figures planes conegudes.
 Reconéixer els angles que s’obtenen quan es tallen dues rectes, i els angles definits per

dues rectes paral·leles tallades per una secant.
 Relacionar  les  longituds  dels  costats  d’un  triangle  rectangle  mitjançant  el  teorema  de

Pitàgores.
 Calcular  el  perímetre  i  l’àrea  d’un  polígon,  i  obtenir  la  longitud  i  l’àrea  d’una  figura

circular.
 Reconéixer les translacions, els girs i les simetries com moviments en el pla.
 Obtenir vectors en el pla i aplicar-los en una translació.
 Aplicar una translació, un gir o una simetria a una figura del pla.
 Distingir els tipus de simetria i aplicar-los a una figura del pla.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant la geometria del pla i els moviments.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Mediatriu i 
bisectriu

1. Reconéixer llocs geomètrics en
el pla

1.1. Coneix les propietats dels punts de 
la mediatriu d’un segment i de la 
bisectriu d’un angle, i les utilitza per a 
resoldre problemes geomètrics senzills.

1.2. Identifica llocs geomètrics senzills

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Relacions 
entre angles

2. Manejar relacions entre angles 
definits per rectes que es tallen o 
per rectes paral·leles tallades per 
una secant.

2.1. Reconeix angles complementaris, 
suplementaris, adjacents, oposats pel 
vèrtex i corresponents.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Teorema de 
Pitàgores. 
Aplicacions

3. Relacionar les longituds dels 
costats d’un triangle rectangle 
mitjançant el teorema de 
Pitàgores.

3.1. Calcula longituds de costats 
desconeguts en un triangle rectangle.

3.2. Aplica el teorema de Pitàgores per a
resoldre problemes en diferents 
contextos.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Perímetres i 
àrees de 
figures planes
Polígons
Figures 
circulars

4. Obtenir mesures de longituds i 
àrees de figures poligonals. 

5. Calcular mesures de longituds i
àrees de figures circulars. 

6. Resoldre problemes relacionats
amb el càlcul de longituds i àrees.

4.1. Calcula mesures i àrees de polígons.

5.1. Obté mesures i àrees de figures 
circulars. 

6.1. Resol problemes on intervenen 
figures poligonals i figures circulars. 

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC



Translacions
Vectors

7. Obtenir vectors en el pla i 
aplicar-los en una translació.

8. Reconéixer les translacions 
com a moviments en el pla.

9. Reconéixer els girs com a 
moviments en el pla

10. Reconéixer les simetries com 
a moviments en el pla. 

11. Relacionar transformacions 
geomètriques amb moviments.

7.1. Determina les coordenades 
cartesianes i el mòdul d’un vector. 

7.2. Reconeix les coordenades del vector
translació i relaciona les coordenades 
d’un punt amb les del seu traslladat.

8.1. Aplica una translació geomètrica a 
una figura. 

9.1. Identifica el centre i l’amplitud d’un
gir i aplica girs a punts i figures en el 
pla.

10.1. Determina les coordenades de 
punts transformats per una simetria.

10.2. Obté la figura transformada 
mitjançant una simetria.

10.3. Reconeix centres i eixos de 
simetria en figures planes. 

11.1. Identifica moviments presents en 
dissenys quotidians i obres d’art i 
genera creacions pròpies mitjançant la 
composició de moviments.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Girs

Simetries

Temporalització: 3 setmanes 



TEMA 9: TRIANGLES. PROPIETATS

Objectius
 Descriure les rectes i punts notables d’un triangle.
 Traçar les rectes notables d’un triangle.
 Obtenir els punts notables d’un triangle.
 Reconéixer dos triangles semblants.
 Conéixer els criteris de semblança de triangles.
 Identificar les condicions necessàries perquè es complisca el teorema de Tales.
 Obtenir les longituds de segments proporcionals aplicant el teorema de Tales.
 Reconéixer triangles col·locats en posició de Tales.
 Utilitzar el teorema de Tales per a calcular distàncies o altures inaccessibles.
 Dividir un segment en parts proporcionals.
 Interpretar mesures reals a partir de plans, mapes i maquetes. 
 Calcular l’escala adequada per a representar situacions reals.
 Dur a terme una tasca de treball geomètric cooperatiu.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Rectes i punts 
notables en un
triangle

1. Descriure les rectes i 
els punts notables en un 
triangle.

1.1. Traça les rectes i els punts notables en un 
triangle. 

1.2. Reconeix en diferents contextos les 
propietats de les rectes i els punts notables d’un 
triangle.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Semblança de 
triangles
Criteris de 
semblança de 
triangles

2. Reconéixer dos 
triangles semblants. 

3. Conéixer els criteris 
de semblança de 
triangles.

2.1. Identifica triangles semblants i la seua raó 
de semblança. 

3.1. Aplica els criteris de semblança de 
triangles i estableix relacions entre elements 
homòlegs de figures semblants.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Teorema de 
Tales. 
Aplicacions

4. Identificar condicions 
necessàries perquè es 
complisca el teorema de 
Tales. 

5. Utilitzar el teorema de
Tales per a fer 
mesuraments indirectes 
d’elements inaccessibles.

4.1. Obté longituds de segments proporcionals. 

4.2. Reconeix i calcula mesures de segments en 
triangles col·locats en posició de Tales. 

5.1. Calcula longituds en diversos contextos. 

5.2. Divideix un segment en parts proporcionals
i estableix relacions de proporcionalitat entre 
els elements homòlegs de dos polígons 
semblants.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Escales i 
mapes

6. Interpretar mesures 
reals a partir de mapes, 
plànols i maquetes.

6.1. Calcula l’escala adequada en la 
representació de mesures reals.

6.2. Interpreta mesures de longituds i de 
superfícies en situacions de semblança.

CL
CMCT
CSC
CAA

CSIEE
CCEC

Temporalització: 1 setmana



TEMA 10: GEOMETRIA DE L'ESPAI.

Objectius
 Reconéixer els  elements bàsics de la geometria en l’espai i  les posicions relatives entre

rectes i plans.
 Identificar poliedres i els seus plans de simetria.
 Classificar i calcular àrees i volums de prismes i de piràmides .
 Reconéixer cossos de revolució.
 Determinar l’àrea i el volum de cilindres, cons i esferes.
 Identificar talls de plans i esferes.
 Conéixer l’esfera terrestre, utilitzar fusos horaris i manejar coordenades geogràfiques. 
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant els poliedres

Continguts Criteris d'avaluació Estàndars d'aprenentatge avaluables CC

Elements de 
geometria de 
l'espai
Posicions 
relatives

1. Identificar els elements 
bàsics de la geometria de 
l’espai. 
2. Determinar la posició 
relativa entre rectes i 
plans.

1.1. Reconeix rectes, plans, punts i arestes en 
l’espai. 

2.1. Identifica la posició relativa entre dues 
rectes, dos plans i una recta i un pla.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Poliedres i 
cossos de 
revolució

3. Descriure, classificar i 
desenvolupar poliedres. 

4. Identificar plans de 
simetria en poliedres

3.1. Reconeix elements bàsics de poliedres, els 
relaciona i classifica. 

4.1. Descriu i dibuixa plans de simetria en 
poliedres

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Prismes
Classificació 
de prismes

5. Identificar i distingir 
prismes.

5.1. Reconeix, classifica, dibuixa i fa el 
desenvolupament pla de prismes. 

5.2. Determina elements bàsics de prismes.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Àrea i volum de
prismes

6. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de 
prismes.

6.1. Calcula àrees i volums de prismes.

6.2. Relaciona elements, àrees i volums de 
prismes per a resoldre problemes. 

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Piràmides
Classificació de 
piràmides
Troncs de 
piràmide

7. Identificar i distingir 
piràmides. 

8. Reconéixer troncs
de piràmides.

7.1. Determina els elements bàsics, classifica, 
dibuixa i fa el desenvolupament pla 
de piràmides. 

8.1. Dibuixa i determina elements bàsics en 
troncs de piràmide.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP

Àrea i volum de
piràmides
Àrea i volum de 
troncs de 
piràmides

9. Comprendre com s’ha 
de fer el càlcul d’àrees i 
volums de piràmides. 

10. Comprendre com s’ha 
de fer el càlcul d’àrees i 
volums de troncs de 
piràmides.

9.1. Calcula àrees i volums de piràmides i els 
aplica per a calcular elements bàsics.

10.1. Determina elements, àrees i volums de 
troncs de piràmides.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
CEC

Composició de 11. Reconéixer cossos 11.1. Obté l'àrea i el volum de cossos CCL



poliedres compostos per poliedres i 
determinar-ne l'àrea i el 
volum

compostos per poliedres CMCT
CD

CAA,SIEP
CEC

Cilindres i cons
Troncs de cons

12. Reconéixer cilindres i 
cons com a cossos de 
revolució. 
13. Identificar troncs de 
con com a cossos de 
revolució. 

14. Reconéixer cossos de 
revolució en diferents 
contextos.

12.1. Descriu els elements i les propietats 
mètriques de cilindres i cons. 

13.1. Coneix els elements i les propietats 
mètriques de troncs de con.

14.1. Identifica i crea cossos de revolució.

CCL
CMCT
CSYC
CAA
SIEP

Àrea i volum 
de cilindres

15. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de 
cilindres.

15.1. Calcula àrees i volums de cilindres.

15.2. Relaciona elements, àrees i volums de 
cilindres per a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC 
CAA
SIEP

Àrea i volum 
de cons
Àrea i volum 
dels troncs de 
cons

16. Comprendre i aplicar 
les fórmules per al càlcul 
d’àrees i volums de cons. 

17. Deduir la manera 
adequada per a calcular 
àrees i volums de troncs 
de cons.

16.1. Obté àrees i volums de cons. 

16.2. Relaciona elements, àrees i volums de 
cons per a resoldre problemes. 

17.1. Calcula àrees i volums de troncs de con.

CCL
CMCT

CD
CSYC 
CAA
SIEP
CEC

Esferes
Interseccions de 
plans i esferes

18. Reconéixer l’esfera 
com a cos de revolució. 

19. Identificar les 
interseccions que 
s’obtenen en tallar una 
esfera per un pla o més.

18.1. Descriu l’esfera i els seus elements. 

19.1. Reconeix, dibuixa i aplica propietats 
mètriques en semiesferes, casquets, zones, 
tascons i fusos esfèrics.7.1. Descriu l’esfera 
i els seus elements. 

19.2. Reconeix, dibuixa i aplica propietats 
mètriques en semiesferes, casquets, zones, 
tascons i fusos esfèrics

CCL
CMCT
CSYC 
CAA
SIEP
CEC

Àrea i volum 
d’esferes

20. Deduir la manera 
adequada per a calcular 
l’àrea i el volum 
d’esferes.

20.1. Calcula l’àrea i el volum d’esferes, l’àrea 
de fusos i el volum de tascons esfèrics. 

20.2. Relaciona els elements, l’àrea i el volum 
d’esferes per a resoldre problemes.

CCL
CMCT
CSYC 
CAA
SIEP
CEC

Composició 
de cossos 
de revolució

21. Reconéixer cossos 
compostos per cossos de 
revolució i determinar-ne 
l’àrea i el volum.

21.1. Obté l’àrea i el volum de cossos 
compostos per cossos de revolució.

CCL
CMCT

CD
CSYC 
CAA
SIEP
CEC

L’esfera 22. Conéixer els elements 22.1. Reconeix els elements de la superfície CCL



terrestre
Elements de 
l’esfera terrestre

de la superfície terrestre. 

23. Identificar el sistema 
de coordenades 
geogràfiques.

terrestre. 

22.2. Identifica fusos horaris i determina 
diferències horàries. 

23.1. Reconeix coordenades geogràfiques i 
calcula distàncies entre dos punts de la 
superfície terrestre.

CMCT
CD

CSYC 
CAA
SIEP
CEC

Coordenades 
geogràfiques

Temporalització: 3 setmanes  



TEMA 11: FUNCIONS

Objectius
 Reconéixer funcions expressades en les seues diferents formes i contextos.
 Comprendre el concepte de domini, recorregut, punts de tall amb els eixos, continuïtat i

monotonia d’una funció.
 Reconéixer funcions simètriques i funcions periòdiques.
 Interpretar gràfiques.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Relacions 
funcionals
Formes 
d’expressar 
una funció

1. Identificar relacions de la
vida quotidiana i d’altres 
matèries que es poden 
modelitzar mitjançant una 
funció.

1.1. Identifica funcions i les utilitza per a 
representar relacions de la vida quotidiana. 

1.2. Determina les diferents formes d’expressar
una funció.

CMCT
CD

CCL
CSYC
CAA

Domini i 
recorregut. 
Punts de tall
Domini i 
recorregut
Punts de tall 
amb els eixos

2. Identificar en una funció 
el domini i el recorregut. 

3. Determinar, en la funció, 
els punts de tall amb els 
eixos tant gràficament com 
analíticament.

2.1. Identifica el domini i el recorregut d’una 
funció i els interpreta dins d’un context. 

3.1. Calcula i interpreta adequadament els 
punts de tall amb els eixos. 

3.2. Representa correctament els punts de tall 
amb els eixos.

CMCT
CCL

CSYC
CAA

Continuïtat 4. Reconéixer quan una 
funció és contínua. 

5. Identificar els punts de 
discontinuïtat d’una funció.

4.1. Decideix quan una funció és contínua a 
partir d’un enunciat o una gràfica. 

4.2. Interpreta dins d’un context si una funció 
és contínua o no. 

5.1. Reconeix els punts de discontinuïtat d’una 
funció i comprén la seua aparició.

CMCT
CD

CCL
CSYC
CAA 
SIEP

Creixement. 
Màxims i 
mínims

6. Reconéixer quan una 
funció és creixent i quan és 
decreixent. 

7. Identificar els màxims i 
els mínims d’una funció.

6.1. Distingeix quan una funció és creixent o 
decreixent en un interval. 

6.2. Comprén el comportament d’una funció 
segons siga creixent o decreixent. 

7.1. Reconeix els màxims i els mínims d’una 
funció i la seua relació amb el creixement o el 
decreixement d’aquesta.

CMCT
CCL

CSYC
CAA 
SIEP

Simetries i 
periodicitat
Simetries
Periodicitat

8. Reconéixer si una funció 
és simètrica o periòdica.

8.1. Analitza quan una funció és simètrica i les 
característiques que presenta. 

8.2. Identifica funcions periòdiques i en calcula
el període.

CMCT
CCL

CSYC
CAA 
SIEP

Interpretaci 9. Descriure amb el 9.1. Interpreta el comportament d’una funció CCL



ó de 
gràfiques

llenguatge apropiat, a partir
d’una gràfica, les 
característiques d’una 
funció. 

10. Analitzar gràfiques que 
representen fenòmens de 
l’entorn quotidià i formular 
conjectures.

donada gràficament. 

10.1. Associa enunciats de problemes 
contextualitzats a gràfiques.

CMCT
CSYC
CAA 
SIEP

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 12: FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES

Objectius
 Reconéixer situacions en què apareguen funcions constants, funcions de proporcionalitat

directa i funcions lineals en les seues diferents formes i contextos.
 Identificar la pendent i l’ordenada en l’origen d’una recta, i reconéixer les diferents formes

d’expressió que té una recta.
 Conéixer les característiques de les funcions quadràtiques i identificar situacions de la vida

real on apareixen.
 Dur a terme una tasca de treball cooperatiu utilitzant funcions quadràtiques.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Funcions 
constants

1. Reconéixer funcions 
constants derivades 
de taules, gràfiques o 
enunciats. 

1.1. Identifica funcions constants. 

1.2. Obté l’equació d’una funció constant.

1.3. Representa una funció constant.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funció de 
proporcionalit
at directa

Pendent d’una 
recta

2. Identificar funcions de 
proporcionalitat directa. 

3. Determinar el pendent 
d’una funció de 
proporcionalitat directa tant 
gràficament com 
analíticament.

2.1. Reconeix funcions de 
proporcionalitat directa. 

2.2. Construeix la gràfica d’una funció de 
proporcionalitat directa a partir d’una 
taula, un enunciat o una equació. 

3.1. Calcula el pendent d’una funció de 
proporcionalitat directa i determina rectes 
paral·leles. 

3.2. Obté l’expressió analítica d’una 
funció 
de proporcionalitat directa. 

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funcions 
lineals

4. Reconéixer funcions 
lineals. 

5. Comprendre el significat 
de pendent i ordenada en 
l’origen en funcions lineals.

4.1. Distingeix i representa funcions 
lineals a partir d’un enunciat, una taula o 
una expressió algebraica. 

5.1. Reconeix el pendent i l’ordenada en 
l’origen, calcula l’expressió algebraica de 
funcions lineals i determina i identifica 
rectes paral·leles.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Equacions de 
la recta

6. Determinar les diferents 
formes d’expressar una 
funció lineal.

6.1. Expressa una recta mitjançant 
diferents expressions analítiques. 

6.2. Identifica punts per on passa una 
recta, punts de tall, pendent i ho 
representa gràficament. 

6.3. Reconeix la relació entre pendent i 
paral·lelisme.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP

Funcions 7. Reconéixer situacions de 7.1. Calcula i interpreta adequadament les CCL



quadràtiques
Característiques
de les paràboles

relació funcional que 
necessiten descriure’s 
mitjançant funcions 
quadràtiques, i calcular-ne 
els paràmetres i les 
característiques. 

característiques de les paràboles. 

7.2. Representa funcions quadràtiques.

CMCT
CD

CSYC
CAA
SIEP

Aplicacions

Aplicacions de 
les funcions 
lineals

Aplicacions de 
les funcions 
quadràtiques

8. Descriure i modelitzar 
relacions de la vida 
quotidiana mitjançant una 
funció lineal. 

9. Identificar i descriure i 
representar funcions 
quadràtiques presents en 
l’entorn quotidià.

8.1. Associa a funcions lineals enunciats 
de problemes contextualitzats. 

9.1. Interpreta el comportament d’una 
funció quadràtica. 

9.2. Modelitza un problema 
contextualitzat mitjançant una funció 
quadràtica.

CCL
CMCT

CD
CSYC
CAA
SIEP
CEC

Temporalització: 3 setmanes



4t ESO Matemàtiques Orientades a
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OBJECTIUS  DE  L’ÀREA DE  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  A ELS  ENSENYAMENTS
APLICATS DE 4t ESO

L’àrea de Matemàtiques orientades als  ensenyaments aplicats de 4t  ESO contribuirà  a desenvolupar en
l’alumnat les capacitats que els permeten:

- Resoldre problemes utilitzant els recursos i les estratègies necessaris per a això, i indicar el procés seguit
en cada cas. 

- Fer prediccions utilitzant patrons, regularitats i lleis matemàtiques en diferents contextos matemàtics.

- Generar variacions en els problemes ja resolts a fi d’aprofundir en ells.

- Realitzar processos d’investigació aportant informes de resultats i conclusions. 

- Aplicar les matemàtiques a la vida quotidiana.

- Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

- Desenvolupar la resiliència en la resolució de situacions noves.

- Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació cap al futur, i valorar
la seua aplicació en contextos matemàtics. 

- Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a facilitar els càlculs,
comprovar operacions, descobrir patrons, etc.

- Seleccionar la informació necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana amb autonomia i
sentit crític.

- Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes de la vida quotidiana,
aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

- Utilitzar les magnituds i les unitats de mesura adequades en cada situació en enfrontar-se a un problema
matemàtic.

- Disposar de recursos per a analitzar i manejar situacions problemàtiques i aplicar procediments específics
per a resoldre-les. 

- Traduir eficaçment enunciats de problemes relacionats amb la vida quotidiana al llenguatge algebraic.

- Manejar raonadament polinomis i fraccions algebraiques.

- Utilitzar equacions i sistemes per a resoldre problemes en contextos de la vida real.

- Representar relacions quantitatives i qualitatives a través de diferents tipus de funcions i interpretar els
resultats obtinguts a partir de taules, gràfiques...

- Conéixer els conceptes bàsics sobre semblança, teorema de Pitàgores, àrees de figures planes i àrees i
volums de cossos geomètrics, i aplicar-los a la resolució de problemes.

- Descriure, utilitzant un vocabulari adequat, situacions extretes de contextos comunicatius de la realitat
sobre el maneig de l’atzar i l’estadística.

- Analitzar i interpretar dades estadístiques extretes de diferents mitjans de comunicació.

- Utilitzar diferents mitjans de representació estadística en distribucions unidimensionals. 

- Conéixer les distribucions bidimensionals, representar-les i valorar la correlació.

- Resoldre problemes de probabilitat simple i composta utilitzant adequadament la llei de Laplace, taules
de doble entrada, diagrames d’arbre...



TEMA 1 : PROBABILITAT
Objectius

 Distingir entre successos aleatoris  i successos deterministes.

 Reconéixer l’espai mostral, els tipus de successos i les operacions entre aquests.

 Assignar  probabilitats  utilitzant  la  regla de  Laplace,  i  determinar  probabilitats  de successos

compatibles o incompatibles.

 Determinar  la  probabilitat  condicionada  d’un  succés,  i  calcular  probabilitats  de  successos

dependents o independents.

 Crear  i  interpretar  diagrames  d’arbre  i  taules  de  contingència,  així  com  determinar  la

probabilitat d’un succés usant aquestes eines.

 Reconéixer  experiments  compostos  de  diversos  experiments  simples  i  determinar-ne  la

probabilitat.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

clau
Experiments 
aleatoris. 
Successos 
Tipus de successos.
Operacions

1. Reconéixer experiments 
aleatoris, simples o 
compostos relacionats amb
l’entorn més pròxim.

2. Identificar l’espai 
mostral, els diferents tipus 
de successos i operar amb 
successos d’un experiment
aleatori.

1.1. Determina si un experiment és aleatori
o determinista, simple o compost.

2.1. Reconeix l’espai mostral, determina 
successos i fa operacions entre aquests.

CMCT
CCLI
CAA
CSCC
SIEE 

Probabilitat. 
Regla de Laplace

3. Assignar probabilitats 
amb la regla de Laplace.

3.1. Calcula la probabilitat d’un succés 
amb la regla de Laplace.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC

Propietats de la 
probabilitat

4. Reconéixer les 
propietats de la 
probabilitat.

4.1. Determina la probabilitat de successos
compatibles i incompatibles, així com la 
probabilitat del succés contrari.

CMCT
CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC

Probabilitat 
condicionada. 
Successos 
dependents
i independents

5. Resoldre problemes de 
probabilitat condicionada 
en experiments simples.

5.1 Reconeix successos dependents i 
independents i calcula la probabilitat 
condicionada d’un succés.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC

Taules de 6. Crear taules de 6.1. Interpreta i crea diagrames d’arbre CMCT



contingència
i diagrames 
d’arbre

contingència i diagrames 
d’arbre per a calcular la 
probabilitat
d’un succés en 
experiments simples.

i taules de contingència per a determinar la
probabilitat d’un succés.

CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC 

Probabilitat en 
experiments 
compostos

7. Reconéixer i calcular la 
probabilitat d’un succés en
experiments compostos 
utilitzant diferents 
materials (calculadora, 
daus, monedes, ruletes, 
etc.).

7.1. Identifica experiments compostos i 
calcula la probabilitat d’un succés aleatori 
en aquest tipus d’experiments utilitzant 
materials diversos. 

CMCT
CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC 

Temporalització : 2 setmanes



TEMA 2 : ESTADISTICA
Objectius

 Conéixer el llenguatge estadístic.

 Representar les dades d’un estudi amb el gràfic adequat i interpretar gràfics estadístics.

 Calcular les mesures de centralització i les mesures de posició d’una variable.

 Determinar  les mesures de dispersió i relacionar-les amb les mesures de centralització.

 Reconéixer i representar variables bidimensionals.

 Manejar i crear taules de doble entrada per a estudiar la distribució conjunta.

 Calcular i interpretar paràmetres estadístics d’una distribució bidimensional.

 Resoldre problemes utilitzant paràmetres estadístics.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
Competències

clau
Estudis estadístics 1. Analitzar informacions 

estadístiques 
unidimensionals i 
bidimensionals de fenòmens 
socials, econòmics o 
científics (sondejos d’opinió 
enquestes de consum, 
eficàcia de fàrmacs, 
experiments dissenyats a 
l’aula, etc. ).

1.1. Comprén el llenguatge estadístic i 
crea i interpreta taules de freqüències de
dades.

CMCT
CCLI
CAA
CSC
SIEE

Gràfics estadístics 2. Reconéixer els diferents 
tipus de gràfics estadístics.

2.1. Elabora gràfics adequats segons les 
dades de l’estudi i interpreta gràfics 
estadístics, utilitzant les eines adequades
(calculadora, aplicacions d’escriptori, 
web o per a dispositius mòbils, com a 
fulls de càlcul), per a elaborar informes i
extraure conclusions.

CMCT
CCLI
CAA
CSC
SIEE
CCEC

Mesures de 
centralització i de 
posició

3. Interpretar, analitzar i 
utilitzar les mesures de 
centralització i les mesures 
de posició d’una variable.

3.1. Calcula i interpreta  les mesures de 
centralització i les mesures de posició 
d’una variable estadística, utilitzant les 
eines adequades.

3.2. Determina, interpreta i coneix com 
ha de representar les mesures de posició
d’una variable estadística.

CMCT
CCLI
CAA
CSC
SIEE
CCEC

Mesures de 
dispersió

4. Determinar les mesures de
dispersió i reconéixer la 
importància de la informació
que ens presenten.

4.1. Calcula i interpreta les mesures de 
dispersió relacionades amb estudis 
estadístics en problemes quotidians i hi 
empra mitjans tecnològics si cal.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CSC
SIEE
CCEC



Variables 
estadístiques 
bidimensionals. 
Diagrames de 
dispersió

5. Reconéixer variables 
estadístiques bidimensionals 
i representar-les.

6. Calcular i interpretar 
paràmetres estadístics d’una 
distribució bidimensional.

5.1. Comprén les característiques d’una 
variable bidimensional, representa el 
diagrama de dispersió i maneja la 
informació d’una taula de doble entrada.

6.1. Determina el valor de la 
covariància, calcula el coeficient de 
correlació i el relaciona amb el 
diagrama de dispersió.

6.2. Resol problemes quotidians  en què 
és necessari l’ús de paràmetres 
estadístics bidimensionals, taules de 
contingència i diagrames de dispersió.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CSC
SIEE
CCEC

Temporalització : 2 setmanes



TEMA 3 : NOMBRES REALS

Objectius

 Conéixer els diferents conjunts numèrics i les relacions entre aquests.

 Identificar i classificar els diferents tipus de nombres reals.

 Distingir entre nombres racionals i irracionals.

 Ordenar nombres reals i representar-los en la recta real.

 Operar amb nombres reals, conéixer i respectar les propietats  de les diferents operacions.

 Aproximar nombres reals per excés, per defecte i per mitjà de l’arredoniment amb la precisió

adequada segons el context.

 Reconéixer i determinar o fitar, segons el cas, l’error comés amb una aproximació.

 Manejar adequadament els intervals i semirectes, escriure’ls i representar-los en la recta real.

 Comprendre i resoldre problemes  en els quals es necessite qualsevol tipus de nombre real i

les seues propietats.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competènci

es clau

Nombres 
racionals 
i irracionals

Nombres reals

1. Interpretar els nombres reals
i les seues propietats i utilitzar-
los en situacions comercials, 
socials, científiques i 
artístiques (trobar pautes de 
bellesa a través dels nombres 
en: fi, fractals, etc.), de 
mesura, expressió, comparació
i descripció de conceptes 
numèrics.

1.1. Reconeix i classifica els diferents 
tipus de nombres reals i distingeix  si és 
racional o irracional, indica el criteri 
seguit i els utilitza per a representar i 
interpretar adequadament informació 
quantitativa.

CMCT
CD
CAA

Relacions 
d’ordre. 
Representació

2. Comparar i ordenar nombres
reals.

3. Representar els nombres 
reals sobre la recta numèrica.

2.1. Compara i ordena qualsevol 
col·lecció de nombres reals.

3.1. Representa els diferents tipus de 
nombres utilitzant diferents estratègies i 
escales segons el tipus de nombres.

CCLI
CMCT
CSC
SIEE



Propietats de 
les operacions 
Propietats 
de la suma
Propietats de
la multiplicació

4. Operar amb els noms 
racionals i utilitzar-hi 
estratègies de càlcul (mental, 
estimació, ús de calculadores, 
aplicacions d’escriptori, web o 
per a  dispositius mòbils) i 
procediments (algoritmes 
convencionals i d’altres) més 
adequats segons la naturalesa 
del càlcul, per a avaluar 
resultats i extraure conclusions
en situacions comercials, 
socials, científiques i 
artístiques  trobar pautes de 
bellesa per mitjà dels nombres:
fi, fractals, etc.), i d’altres.

4.1. Fa els càlculs amb eficàcia, bé 
mitjançant càlcul mental, algoritmes de 
llapis i paper o calculadora, i utilitza la 
noció més adequada per a les operacions
de suma, resta, producte, divisió i 
potenciació. 

CCLI
CMCT
CD
CAA 
SIEE

Aproximacion
s i errors
Errors i fites 
de l’error

5. Aproximar nombres reals 
en funció del context i 
determinar o fitar l’error 
comés

5.1. Aproxima per defecte, per excés i 
arredoneix nombres reals amb diferent 
precisió segons el context.

5.2. Calcula l’error absolut i relatiu 
comesos en aproximar una quantitat  o, 
si no és possible, en dóna una fita. 

5.3. Fa estimacions correctament i jutja 
si els resultats que se n’obtenen són 
raonables.

CMCT
CD
CAA 

Intervals i 
semirectes

6. Utilitzar i representar els 
diferents tipus d’intervals i 
semirectes de manera 
adequada al context.

6.1. Reconeix i escriu correctament els 
diferents tipus d’intervals i semirectes i 
els representa en la recta numèrica.

CCLI
CMCT
CD
CSC
CAA
SIEE

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 4 : PROPORCIONALITAT I PROBLEMES FINANCERS

Objectius

 Comprendre la relació de proporcionalitat directa i inversa entre dues magnituds.

 Aplicar la proporcionalitat a la resolució de problemes.

 Fer repartiments directament i inversament proporcionals.

 Resoldre problemes en què intervenen més de dues magnituds recorrent a la proporcionalitat 

composta.

 Resoldre percentatges i aplicar-los per a determinar augments i disminucions percentuals.

 Distingir entre interés simple i compost i aplicar-los a un capital.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competènci

es clau

Proporcionalitat 
directa i inversa

1. Distingir entre magnituds 
directament i inversament 
proporcionals.

2. Determinar valors 
desconeguts de magnituds 
entre les quals hi ha alguna 
relació de proporcionalitat.

1.1. Reconeix si dues magnituds són 
proporcionals i de quin tipus a partir d’un 
enunciat o una taula.

2.1. Completa una taula de magnituds tenint
en compte la relació que hi ha entre 
aquestes.

2.2. Reconeix la relació que hi ha entre 
dues magnituds i determina els valors que 
falten.

CMCT

CL

CAA

SIEE

Problemes de 
proporcionalitat

3. Resoldre situacions en les 
quals apareguen magnituds 
entre les quals hi ha relació de 
proporcionalitat.

3.1. Aplica la proporcionalitat directa a la 
resolució de problemes.

3.2. Aplica la proporcionalitat inversa a la 
resolució de problemes.

CMCT

CL

CSC

CAA

SIEE

Repartiments 
proporcionals

4. Resoldre repartiments 
aplicant la proporcionalitat.

4.1. Determina les quantitats d’un 
repartiment aplicant la proporcionalitat 
indicada.

4.2. Efectua un repartiment tenint en 
compte la proporcionalitat determinada.

CMCT

CD

CAA

SIEE



Proporcionalitat 
composta

5. Identificar situacions en les 
quals més de dues magnituds 
mantenen relació de 
proporcionalitat.

6. Aplicar la proporcionalitat 
composta a la resolució de 
problemes.

5.1. Utilitza la relació que hi ha entre més 
de dues magnituds per a determinar valors 
desconeguts.

6.1. Resol problemes aplicant la 
proporcionalitat composta.

CMCT

CD

CL

CSC

CAA

SIEE

Percentatges. 
Augments i 
disminucions

Percentatges 
successius

Els percentatges 
en l’economia

7. Calcular percentatges, 
augments i disminucions 
percentuals utilitzant l’índex 
de variació i encadenar-los 
determinant prèviament 
l’índex de variació total.

7.1. Calcula percentatges i determina 
l’índex de variació corresponent a un 
augment o disminució percentual i l’utilitza
per a calcular el resultat.

7.2. Aplica variacions successives a una 
quantitat, calcula l’índex de variació total i 
determina el percentatge de variació total.

7.3. Aplica percentatges a la resolució de 
problemes quotidians.

CMCT

CL

CSC

CAA

SIEE

Interés simple i 
compost

8. Distingir entre interés 
simple i compost i aplicar-ho a
un capital.

8.1. Comprén la diferència entre l’aplicació 
d’un interés simple o compost a un capital.

8.2. Calcula els interessos i el capital final 
acumulat després d’aplicar un interés 
simple o compost.

8.3. Aplica el càlcul d’interessos a la 
resolució de problemes financers.

CMCT

CL

CSC

CAA

SIEE

Temporalització : 2 setmanes



TEMA 5 : POLINOMIS

Objectius

 Manipular  expressions algebraiques i reconéixer-ne els elements, així com calcular el valor

numèric.

 Expressar situacions problemàtiques a través del llenguatge algebraic.

 Operar i simplificar monomis i polinomis.

 Aplicar les propietats de les operacions amb monomis i polinomis. Traure factor comú.

 Manejar amb desimboltura les identitats notables.

 Utilitzar la regla de Ruffini per a simplificar determinats quocients.

 Identificar les arrels d’un polinomi i factoritzar-lo en factors irreductibles.

 Conéixer i comprendre  els enunciats del teorema del residu i del teorema del factor.

 Aplicar els teoremes a la determinació d’arrels i la factorització de polinomis.

 Generalitzar, demostrar i resoldre problemes utilitzant monomis i polinomis.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

clau

Monomis
i polinomis. 
Valor numèric

1. Identificar monomis, 
polinomis i els seus 
elements.

2. Operar amb monomis.

3. Determinar el valor 
numèric d’un monomi o 
polinomi.
4. Traduir enunciats verbals i
situacions problemàtiques 
emprant monomis
i polinomis i treballar amb 
aquests.

1.1. Distingeix entre monomi i polinomi,
i en reconeix els elements.

1.2. Determina el grau d’un monomi i 
d’un polinomi.

2.1. Fa operacions  amb monomis.

3.1. Calcula el valor numèric d’un 
monomi o un polinomi.

4.1. Expressa correctament  diferents  
situacions utilitzant monomis i 
polinomis.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Suma i 
multiplicació 
de polinomis

. Calcular la suma i el 
producte de polinomis.

6. Aplicar les propietats de 
les operacions amb 
polinomis. Traure factor 
comú.

5.1. Suma i multiplica polinomis 
escrivint el resultat de manera 
simplificada i ordenada.

6.1. Utilitza correctament les propietats 
de la suma i la resta de polinomis per a 
simplificar operacions.
6.2. Trau factor comú en un polinomi.

CMCT
CD
CCLI
CAA
SIEE

Potències 7. Utilitzar les identitats 7.1. Identifica les identitats notables i les CMCT



de polinomis. 
Identitats 
notables

notables.

8. Calcular potències de 
polinomis.

empra amb desimboltura en el càlcul i la
factorització.

8.1. Calcula la potència d’un polinomi 
qualsevol.
8.2. Aplica el binomi de Newton per a 
determinar una potència d’un binomi.

CCLI
CAA 
CCEC
SIEE

Divisió de 
polinomis

9. Fer la divisió de 
polinomis.

10. Conéixer i utilitzar la 
relació entre els termes d’una
divisió.

9.1. Resol divisions de polinomis i 
n’identifica 
els elements.
10.1. Aplica la relació entre els termes 
d’una divisió per a comprovar-la o 
determinar el que hi falta.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Regla de 
Ruffini

11. Aplicar la regla de 
Ruffini per a dividir 
polinomis de la forma x − a. 

11.1. Aplica la regla de Ruffini 
correctament en els casos adequats.

11.2. Utilitza la regla de Ruffini per a 
resoldre qüestions amb polinomis.

CMCT
CCLI
CAA
CCEC
SIEE 

Teorema del 
residu. 
Teorema del 
factor. Arrels 
d’un polinomi

12. Identificar les arrels d’un
polinomi.

13. Conéixer i comprendre 
l’enunciat del teorema del 
residu.

14. Conéixer i comprendre el
teorema del factor.

12.1. Sap si un nombre és arrel d’un 
polinomi o no.

13.1. Determina tant el residu de la 
divisió d’un polinomi per un binomi de 
la forma x – a, com el valor numèric per 
a x = a.

14.1. Reconeix si un polinomi de la 
forma x − a divideix un polinomi.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Factorització 
de polinomis

15. Descompondre un 
polinomi com a producte de 
factors irreductibles.

15.1. Factoritza al màxim i correctament
un polinomi.

15.2. Aplica la factorització de 
polinomis per a la resolució de 
qüestions.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Temporalització : 3 setmanes



TEMA 6 :  EQUACIONS, INEQUACIONS I SITEMES
Objectius:

 Resoldre equacions de primer i segon grau i  reductibles a aquestes per  mitjà de canvis de

variable.

 Determinar les solucions d’equacions polinòmiques per mitjà de la factorització.

 Identificar sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites.

 Resoldre sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites de manera gràfica i a través dels

mètodes de substitució, igualació i reducció.

 Classificar sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites segons el nombre de solucions.

 Plantejar i resoldre problemes aplicant equacions i sistemes d’equacions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

clau
Equacions de 
primer i segon 
grau

1. Resoldre equacions de 
primer i segon grau.

2. Determinar el nombre 
de solucions d’una equació
de grau dos amb el 
discriminant.

1.1. Resol equacions de primer grau.

1.2. Determina totes les solucions d’una 
equació de segon grau.

1.3. Resol problemes aplicant equacions 
de graus u i dos.

2.1. Determina el nombre de solucions 
d’una equació de segon grau a través del 
discriminant.

CMCT
CCLI
CSC
CAA
CCEC
SIEE

Equacions
de grau superior 
a dos. Equacions 
biquadrades

3. Resoldre equacions 
polinòmiques.

3.1. Determina les solucions d’una 
equació polinòmica.

3.2. Calcula les solucions d’una equació 
polinòmica i la transforma en una altra de 
segon grau.
3.3. Resol problemes aplicant equacions 
polinòmiques.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CCEC
SIEE

Sistemes 
d’equacions 
lineals. 
Mètode gràfic

4. Reconéixer i representar
les solucions d’una 
equació lineal amb dues 
incògnites.

5. Identificar sistemes de 
dues equacions lineals amb
dues incògnites i 
determinar-ne la solució 
gràficament.

4.1. Comprova si un parell de nombres és 
solució d’una equació lineal amb dues 
incògnites.

4.2. Representa gràficament el conjunt de 
solucions d’una equació lineal amb dues 
incògnites.

5.1. Reconeix sistemes d’equacions 
lineals amb dues incògnites i sap si un 
parell de nombres és solució.

5.2. Resol gràficament  un sistema.

CMCT
CAA
CCEC
SIEE

Nombre de 6. Classificar sistemes 6.1. Determinar gràficament si un sistema CMCT



solucions d’un 
sistema

d’equacions lineals amb 
dues incògnites segons el 
conjunt de solucions.

és incompatible, compatible determinat o 
compatible indeterminat.

6.2. Classifica un sistema segons el 
nombre de solucions a partir dels 
coeficients.

CAA
SIEE

Mètode de 
substitució
i d’igualació

7. Resoldre sistemes 
d’equacions lineals 
aplicant 
els mètodes de substitució 
i igualació.
8. Aplicar els mètodes de 
substitució i igualació a la 
resolució de problemes.

7.1. Resol sistemes pel mètode de 
substitució.

7.2. Aplica el mètode d’igualació a la 
resolució de sistemes.

8.1. Resol problemes per mitjà de 
sistemes.

CMCT
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Mètode de 
reducció

9. Determinar les solucions
d’un sistema d’equacions 
lineals amb dues 
incògnites per reducció.

10. Aplicar els sistemes a 
la resolució de problemes.

9.1. Resol sistemes per reducció.

10.1. Aplica els sistemes d’equacions a la 
resolució de problemes.

CMCT
CCLI
CSC
CAA 
SIEE

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 7 : GEOMETRIA DEL PLA I DE L'ESPAI
Objectius :

 Conéixer i aplicar el teorema de Tales per al càlcul de longituds desconegudes.

 Reconéixer  triangles  semblants  i  aplicar  la  semblança  de  triangles  a  la  resolució  de

problemes.

 Determinar dades desconegudes d’un triangle a través dels teoremes de l’altura i del catet.

 Reconéixer figures semblants, determinar i distingir la raó de semblança entre longituds, àrees

i volums.

 Manejar escales per a fer representacions d’objectes reals i determinar mesures de manera

indirecta.

 Utilitzar  les  fórmules  per  a  calcular  longituds,  àrees  i  volums  de  cossos  i  figures

geomètriques.

 Aplicar els coneixements geomètrics a la resolució de problemes mètrics i assignar les unitats

adequades.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competèncie

s clau
Teorema de Tales 1. Conéixer el teorema 

de Tales i aplicar-lo 
adequadament.

1.1. Identifica  si es compleixen les 
condicions del teorema de Tales.

1.2. Aplica el teorema  de Tales per al 
càlcul de longituds desconegudes i la 
construcció de segments.

1.3. Divideix un segment en parts 
proporcionals.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Semblança de 
triangles. Aplicacions

2. Reconéixer i aplicar 
la semblança de 
triangles.

2.1. Aplica els criteris de semblança per a 
determinar si dos triangles són semblants.

2.2. Calcula longituds desconegudes per 
mitjà de la semblança de triangles.

2.3. Utilitza la semblança de triangles per a
resoldre problemes.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CCEC
SIEE

Teoremes de l’altura i 
del catet

3. Conéixer i aplicar els 
teoremes de l’altura i 
del catet per al càlcul de
longituds desconegudes.

3.1. Reconeix si es compleixen les 
condicions dels teoremes de l’altura i del 
catet i els aplica correctament.

3.2. Resol problemes amb els teoremes de 
l’altura i del catet.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

Figures semblants. 
Raons de longituds, 
àrees i volums de 
cossos semblants

4. Reconéixer figures 
semblants i relacionar 
les raons entre 
longituds, àrees i 
volums.

4.1. Relaciona la longitud, l’àrea i el 
volum d’objectes semblants.

4.2. Aplica la semblança a la resolució de 
problemes.

CMCT
CCLI
CSC
CAA
CCEC
SIEE 

Escales 5. Interpretar  mesures 5.1. Interpreta correctament una escala i CMCT



reals a partir de mapes, 
plànols i maquetes, 
utilitzant l’escala.

tria l’escala adequada a cada situació.

5.2. Determina les mesures reals o en la 
representació utilitzant l’escala.

CCLI-CSC
CAA
CCEC-SIEE 

Perímetres i àrees de 
figures planes: 
triangles, 
quadrilàters, cercles i 
paral·lelepípedes. 

6. Calcular longituds i 
àrees en polígons i 
figures circulars, 
efectuant-hi mesures 
directes i indirectes en 
situacions reals, i 
emprant-hi els 
instruments, les 
tècniques o les fórmules
més adequades, així 
com aplicant-hi les 
unitats de mesura.

6.1. Determina longituds i àrees en figures 
planes efectuant-hi mesures directes i 
indirectes en situacions reals, i emprant-hi 
els instruments, les tècniques o les 
fórmules més adequades, així com 
aplicant-hi les unitats de mesura.

6.2. Aplica el càlcul de longituds i àrees de
figures planes a la resolució de problemes.

CMCT
CCLI
CSC
CAA
SIEE

Longituds i èrees de 
cossos geomètrics: 
piràmides, cilindres, 
cons o esferes.

7. Determinar longituds 
i àrees en cossos 
geomètrics.

7.1. Determina longituds en cossos 
geomètrics.

7.2. Calcula la superfície d’un cos 
geomètric.

7.3. Resol problemes a través del càlcul de
longituds i àrees de cossos geomètrics 
aplicant el teorema de Pitàgores i la 
semblança de triangles.

CMCT
CD
CCLI
CSC
CAA
SIEE

Volum de cossos 
geomètrics: 
piràmides, cilindres, 
cons o esferes.

8. Determinar com 
calcular el volum de 
diferents  cossos 
geomètrics.

8.1. Calcula el volum d’un cos geomètric.

8.2. Utilitza el càlcul de volums en cossos 
geomètrics per a resoldre problemes.

CMCT
CD
CCLI
CSC
CAA
CCEC
SIEE

Ús d’aplicacions 
informàtiques de 
geometria dinàmica 
que facilite la 
comprensió de 
conceptes i propietats 
geomètriques.

9. Utilitzar aplicacions 
informàtiques de 
geometria dinàmica, 
representant cossos 
geomètrics i 
comprovant, mitjançant 
interacció amb aquesta, 
propietats geomètriques.

9.1. Representa i estudia els cossos 
geomètrics més rellevants (triangles, 
rectangles, cercles, prismes, piràmides, 
cilindres, cons i esferes) amb una aplicació
informàtica de geometria dinàmica i 
comprova les seues propietats 
geomètriques.

CMCT
CD
CAA
CSC

Interés per les 10. Descriure els 10.1. Identifica i valora els elements CCLI



diferents produccions 
culturals i artístiques 
on apareguen els 
elements estudiats 
(pel·lícules, curts, 
vídeos artístics, 
animació, 
documentals, 
publicitat).
Interés i gaudi de les 
possibilitats que ens 
ofereixen els diferents 
entorns artístics: 
museus, exposicions, 
galeries d’art,  pàgines
web,teatres...

elements geomètrics 
propis del nivell que 
apareixen en les 
manifestacions 
artístiques més 
significatives de la 
pintura, l’escultura i els 
mitjans audiovisuals i 
justificar-ne el valor 
com a part del patrimoni
artístic i cultural, i a 
més, argumentar-hi de 
manera crítica les seues 
idees, opinions i 
preferències per mitjà 
del diàleg i de la 
reflexió.

geomètrics propis del nivell que apareixen 
en les manifestacions artístiques més 
significatives, argumentant de forma 
crítica les seues idees a partir del diàleg i 
la reflexió.

CMCT
CSC
CAA

 Temporalització:  2 setmanes



TEMA 8 : FUNCIONS

Objectius:
●  Reconéixer funcions expressades en diferents formes i contextos.
● Comprendre el concepte de domini, recorregut i determinar els punts de tall amb els eixos.
● Identificar en una funció el creixement, decreixement i els extrems relatius.
● Determinar la taxa de variació mitjana com a mesura de variació d'una funció en un interval.
● Reconèixer gràficament la curvatura que presenta una funció i identificar els punts d'inflexió. 
● Reconèixer funcions simètriques i funcions periòdiques.
● Construir funcions a partir d'unes altres, sumant-les, restant-les, multiplicant-les...
● Comprendre i resoldre problemes en què és necessari el maneig de funcions.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
Competències

clau
Concepte 
de funció
Domini i recorregut. 
Punts de tall amb els 
eixos
Interpretació d’un 
fenomen descrit per 
mitjà d’un enunciat, 
taula, gràfic o 
expressió analítica
Estudi de la relació 
entre coeficients i 
gràfiques

1. Identificar relacions que 
poden modelitzar-se 
mitjançant una funció i 
reconéixer funcions.

2. Identificar en una funció 
el domini i el recorregut i 
determinar els punts de tall 
amb els eixos tant 
gràficament com 
analíticament.

1.1. Identifica funcions i les utilitza per 
a representar relacions de la vida 
quotidiana, associant les gràfiques amb 
les seues corresponents taules i 
expressions algebraiques.
1.2. Interpreta críticament dades de 
taules i gràfics sobre diverses situacions 
reals, utilitzant tant llapis i paper com a 
mitjans informàtics.

2.1. Determina el domini i el recorregut 
d’una funció i els interpreta dins d’un 
context.

2.2. Calcula i interpreta adequadament 
els punts de tall amb els eixos. 

CMCT
CCLI
CAA
CSC
SIEE 

Creixement. 
Màxims
i mínims

3. Reconéixer quan una 
funció és creixent i quan és 
decreixent i identificar els 
extrems relatius.

3.1. Distingeix quan una funció és 
creixent o decreixent en un interval i 
comprén el comportament d’una funció 
en cada cas.

3.2. Reconeix els màxims i els mínims 
d’una funció i la seua relació amb el 
creixement o el decreixement d’aquesta.

CCMCT
CCLI
CAA
CSC
SIEE

Taxa de variació 4. Reconéixer la taxa de 
variació mitjana com a 
mesura de la variació d’una 
funció
en un interval.

4.1. Analitza la monotonia d’una funció 
per mitjà de la taxa de variació mitjana 
calculada a partir de l’expressió 
algebraica de la funció o de la mateixa 
gràfica.

CMCT
CD
CCLI
CAA
CSC
SIEE

Curvatura. Punts 
d’inflexió

5. Identificar  funcions 
còncaves i convexes
en un interval i determinar 
les coordenades dels punts 
d’inflexió  en cas que
n’hi haja.

5.1. Distingeix quan una funció és 
còncava o convexa en un interval a 
partir de la gràfica i reconeix les 
coordenades dels punts d’inflexió.

CMCT
CD
CCLI
CSC
CAA
SIEE 

Simetries
i periodicitat 
Simetries Periodicitat

6. Reconéixer si una funció 
és simètrica.

7. Identificar funcions 
periòdiques.

6.1. Analitza quan una funció és 
simètrica i les característiques que 
presenta.

7.1. Identifica funcions periòdiques i en 
calcula el període.

CMCT
CCLI
CSC
CAA
SIEE 



Operacions amb 
funcions

8. Determinar la suma, la 
resta, la multiplicació i la 
divisió de funcions.

8.1. Fa operacions amb funcions, i les 
empra per a resoldre problemes en 
situacions quotidianes.

CMCT
CL
CAA
CSC
SIEE 

Temporalització : 3 setmanes



TEMA 9 :FUNCIONS POLINÒMIQUES, RACIONALS I EXPONENCIALS
Objectius

 Reconéixer funcions polinòmiques expressades en diferents contextos.

 Identificar funcions de proporcionalitat inversa.

 Reconéixer funcions racionals i les seues característiques.

 Identificar funcions exponencials.

 Dibuixar, modelitzar i interpretar funcions definides a trossos.

 Estudiar elements fonamentals com ara domini i recorregut, continuïtat, curvatura i monotonia

de funcions polinòmiques, racionals i funcions definides a trossos, així com de funcions
exponencials.

 Comprendre  i  resoldre  problemes  en  els  quals  és  necessari  el  maneig  de  funcions

polinòmiques, de proporcionalitat inversa, racionals i  funcions definides a trossos, així
com de funcions exponencials.

Continguts Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge

avaluables
Competències

clau
Funcions 
polinòmiques 
Característiques de 
les funcions 
polinòmiques

1. Reconéixer i representar 
funcions polinòmiques.

1.1. Identifica i representa funcions 
polinòmiques coneixent les expressions 
algebraiques o els punts per on passen.

1.2. Modelitza i resol problemes en 
contextos personals, socials, 
professionals o científics per mitjà de 
funcions polinòmiques, utilitzant les 
eines adequades (calculadores gràfiques,
aplicacions d’escriptori, web o per a 
dispositius mòbils).

CMCT
CCLI
CAA
CSCC
SIEE
CCEC

Funcions de 
proporcionalitat 
inversa 
Característiques
de la funció de 
proporcionalitat 
inversa

2. Identificar i representar 
funcions de proporcionalitat 
inversa.

2.1. Elabora gràfiques a partir de 
l’expressió algebraica i reconeix 
propietats i gràfiques de funcions de 
proporcionalitat  inversa.

2.2. Identifica i discrimina relacions de 
proporcionalitat inversa i les usa per a 
resoldre problemes en contextos 
personals, socials, professionals o 
científics per mitjà de funcions 
polinòmiques, utilitzant les eines 
adequades (calculadores gràfiques, 
aplicacions d’escriptori, web o per a 
dispositius mòbils).

CMCT
CD
CCLI
CSCC
CAA
SIEE

Funcions 3. Reconéixer, representar i 3.1. Reconeix, indica les CMCT



racionals 
Característiques 
de les funcions 
racionals

analitzar funcions racionals. característiques i representa una funció 
racional a partir de l’expressió 
algebraica.

3.2. Coneix, maneja, modelitza i 
interpreta funcions racionals en 
diferents contextos, i hi empra mitjans 
tecnològics si cal (calculadores 
gràfiques, aplicacions d’escriptori, web 
o per a dispositius mòbils).

CCLI
CSCC
CAA
SIEE

Funcions 
definides a 
trossos

4. Reconéixer, representar i 
interpretar funcions a 
trossos.

4.1. Estudia propietats i representa 
funcions a trossos de les quals se’n 
coneix l’expressió algebraica.

4.2. Modelitza i estudia les 
característiques de funcions a trossos 
donades per mitjà d’un gràfic o donades
per enunciats presents en contextos 
personals, socials, professionals o 
científics, utilitzant les eines adequades 
(calculadores gràfiques, aplicacions 
d’escriptori, web o per a dispositius 
mòbils).

CMCT
CD
CCLI
CSCC
CAA
SIEE

Temporalització: 3 setmanes



4t ESO Matemàtiques orientades  a
les ensenyances acadèmiques 

OBJECTIUS DE L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES A 4t ESO ACADÈMIQUES

L’àrea de Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics de 4t ESO contribuirà a 
desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permeten:

- Resoldre problemes utilitzant els recursos i les estratègies necessaris per a això, i indicant el
procés seguit en cada cas. 

- Fer  prediccions  utilitzant  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  diferents  contextos
matemàtics.

- Generar variacions en els problemes ja resolts a fi d’aprofundir en ells.

- Realitzar processos d’investigació aportant informes de resultats i conclusions. 

- Aplicar les matemàtiques a la vida quotidiana.

- Utilitzar diferents estratègies en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

- Descobrir les fortaleses i les debilitats matemàtiques personals.

- Desenvolupar la resiliència en la resolució de situacions noves.

- Afrontar la presa de decisions com un procés de creixement personal i d’orientació cap al futur, i
valorar la seua aplicació en contextos matemàtics. 

- Utilitzar amb destresa la calculadora, programes informàtics, etc., com a medi per a facilitar els
càlculs, comprovar operacions, descobrir patrons, etc.

- Seleccionar  la  informació  necessària  per  a  resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  amb
autonomia i sentit crític.

- Utilitzar de forma adequada els diferents tipus de nombres per a resoldre problemes de la vida
quotidiana, aplicant correctament les seues operacions i la prioritat de les mateixes. 

- Traduir  eficaçment  enunciats  de  problemes  relacionats  amb la  vida  quotidiana  al  llenguatge
algebraic.

- Dominar el maneig raonat de polinomis i fraccions algebraiques.

- Utilitzar equacions, inequacions i sistemes per a resoldre problemes matemàtics en contextos de
la vida real.

- Representar  relacions  quantitatives  i  qualitatives  a  través  de  diferents  tipus  de  funcions  i
interpretar els resultats obtinguts a partir de taules, gràfiques...

- Conéixer els conceptes bàsics de la semblança i aplicar-los a la resolució de problemes.

- Resoldre problemes trigonomètrics utilitzant les raons trigonomètriques fonamentals i les seues
relacions. 

- Aprofundir en el coneixement de configuracions geomètriques senzilles a través de la geometria
analítica plana.

- Analitzar i interpretar dades estadístiques extretes a partir dels diferents mitjans de comunicació.

- Utilitzar diferents mitjans de representació estadística en distribucions unidimensionals.

- Conéixer  i  utilitzar  algunes  estratègies  combinatòries  bàsiques,  i  utilitzar-les  per  a  resoldre
problemes.

- Resoldre problemes de probabilitat simple i composta utilitzant adequadament la llei de Laplace,
taules de contingència, diagrames d’arbre...



En reunió de departament de data 9 de setembre de 2020 es decidix per unanimitat dels presents 
modificar la seqüenciació de les unitats didàctiques pel curs 2020 – 2021 amb la següent 
distribució temporal:

Àlgebra → Nombres → Geometria espai→ Trigonometria → Funcions → Estadística →              
→ Probabilitat → Geometria analítica



TEMA 1 : ESTADÍSTICA 

Objectius

 Conèixer el llenguatge estadística
 Representar  les  dades  d'un  estudi  amb  el  gràfic  adequat  i  interpretar  gràfics

estadístics
 Calcular les mesures de centralització, de posició i de dispersió d'una variable.
 Determinar les mesures de dispersió i relacionar-les amb les de centralització
 Reconèixer i representar variables bidimensionals
 Manejar i crear taules de doble entrada per a estudiar la distribució conjunta
 Calcular i interpretar paràmetres estadístics d'una distribució bidimensionals
 Resoldre problemes utilitzant paràmetres estadístics

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Estudis 
Estadístics

1. Utilitzar el llenguatge 
adequat per a la descripció 
de dades.

1.1 Comprén el llenguatge estadístic i 
crea i interpreta taules de freqüències 
de dades

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Gràfics 
estadístics

2. Reconèixer els diferents 
tipus de gràfics estadístics

2.1 Elabora gràfics adequats segons les
dades de l'estudi i interpreta gràfics 
estadístics

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Mesures de 
centralització i
de posició

3. Interpretar, analitzar i 
utilitzar les mesures de 
centralització i les de posició
d'una variable

3.1 Calcula i interpreta les mesures de 
centralització i les de posició d'una 
variable estadística
3.2 Determina, interpreta i coneix com 
ha de representar les mesures de 
posició d'una variable

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Mesures de 
dispersió

4. Determinar les mesures de
dispersió i reconéixer la 
importància de la informació
que ens presenten

4.1 Calcula i interpreta les mesures de 
dispersió relacionades amb estudis 
estadístics en problemes quotidians

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC
CD

Variables 
estadístiques 
bidimensional
s. Diagrames 
de dispersió

5. Reconèixer variables 
bidimensionals i representar-
les

5.1 Comprén les característiques d'una 
variable bidimensional, representa el 
diagrama de dispersió i maneja la 
informació d'una taula de doble entrada

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC



Temporalització: 2 setmanes



TEMA 2 :PROBABILITAT  I COMBINATÒRIA 

Objectius

 Trobar el mètode adequat per a fer recomptes
 Reconèixer si en una situació de recompte intervé l'ordre dels elements i si intervenen

tots o es poden repetir.
 Calcular el factorial d'un nombre
 Formalitzar els conceptes de variació, permutació i combinació.
 Construir el triangle de Tartaglia per a establir els nombres combinatoris i les seues

propietats
 Reconèixer el binomi de Newton per a elevar binomis a diferents exponents i calcular

un terme qualsevol conegut el lloc que ocupa.
 Distingir entre successos aleatoris i deterministes
 Reconèixer l'espai mostral, tipus de successos i operacions entre aquests
 Assignar  probabilitats  utilitzant  la  regla  de Laplace,  i  determinar  probabilitats  de

successos compatibles o incompatibles
 Determinar  la  probabilitat  condicionada  d'un  succés  i  calcular  probabilitats  de

successos dependents o independents
 Crear i interpretar diagrames d'arbre i taules de contingència, així com determinar la

probabilitat d'un succés usant aquestes eines
 Reconèixer experiments compostos de diversos experiments simples i determinar-ne

la probabilitat

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Estratègies de 
recompte
Principi de la suma i 
de la multiplicació. 
Diagrama d'arbre

1. Identificar situacions 
de recompte i construir 
diagrames d'arbre per a 
expressar els resultats

1.1 Reconeix el principi de la suma, 
el principi de la multiplicació i 
determina les possibilitats d'un 
experiment per mitjà d'un diagrama 
d'arbre

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Permutacions. 
Variacions

2. Distingir situacions de 
recompte en les quals 
intervé l'ordre i calcular 
el recompte

2.1 Fa operacions amb factorials.
2.2 Aplica adequadament les 
expressions per al càlcul de 
permutacions, variacions i 
variacions amb repetició.
2.3 Analitza situacions quotidianes 
en les que cal fer recompte, 
determinar-los i distingir la possible 
repetició d'elements.
2.4 Resol equacions senzilles en le 
que intervenen les permutacions o 
les variacions.

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CD

Combinacions. 
Nombres 
combinatoris.

3. Identificar situacions 
de recompte on no 
intervé l'ordre i calcular 

3.1 Analitza situacions quotidianes 
en les que es presenten 
combinacions de m elements agafats

CCLl
CMCT
CSC



TEMA 2 :PROBABILITAT  I COMBINATÒRIA 

el recompte
4. Calcular i operar 
nombres combinatoris

de n en n i les determina.
4.1 Aplica adequadament l'expressió
per al càlcul de nombres 
combinatoris

CAA
SIEE
CD

Binomi de Newton 5. Desenvolupar la 
potència d'un binomi i 
reconéixer, utilitzant el 
triangle de Tartaglia, les 
propietats dels nombres 
combinatoris

5.1 Aplica les propietats dels 
nombres combinatoris i resol 
equacions senzilles
5.2 Desenvolupa la potència d'un 
binomi i calcula un terme concret

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CD

Experiments 
aleatoris. Successos.
Tipus de successos. 
Operacions

6. Reconèixer 
experiments aleatoris, 
simples i compostos
7. Identificar l'espai 
mostral, els diferents 
tipus de successos i 
operar amb ells 

6.1 Determina si un experiment és 
aleatori o determinista, simple o 
composta
7.1 Reconeix l'espai mostral, 
determina successos i fa operacions 
entre aquests

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Probabilitat
Regla de Laplace

8. Assignar probabilitats 
amb la regla de Laplace

8.1 Calcula la probabilitat d'un 
succés

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC
CD

Propietats de la 
probabilitat

9. Reconèixer les 
propietats de la 
probabilitat

9.1 Determina la probabilitat de 
successos compatibles i 
incompatibles, així com la 
probabilitat del succés contrari

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Probabilitat 
condicionada.
Successos 
dependents i 
independents

10. Resoldre problemes 
de probabilitat 
condicionada en 
experiments simples

10.1 Reconeix successos dependents
i independents i calcula probabilitats
condicionades

CCL
CMCT

CD
CSC
CAA
SIEE

Taules de 
contingència i 
diagrames d'arbre

11. Crear taules de 
contingència i diagrames 
d'arbre per a calcular 
probabilitats en un 
experiment simple

11.1 Interpreta i crea diagrames 
d'arbre i taules de contingència per a
determinar probabilitats

CCL
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Probabilitat en 12.  Reconèixer i calcular 12.1 Identifica experiments CCL



TEMA 2 :PROBABILITAT  I COMBINATÒRIA 

experiments 
compostos

la probabilitat d'un succés
en experiments 
compostos

compostos i calcula la probabilitat 
d'un succés aleatori en aquest tipus 
d'experiments

CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Temporalització: 4 setmanes



TEMA 3 :NOMBRES

Objectius

 Conèixer els diferents conjunts numèrics i les relacions entre aquests
 Identificar i classificar els diferents tipus de nombres reals
 Distingir entre nombres racionals i irracionals
 Ordenar nombres reals i representar-los en la recta real
 Operar  amb  nombres  reals,  conéixer  i  respectar  les  propietats  de  les  diferents

operacions
 Aproximar nombres reals per excés, per defecte i per mitjà de l'arredoniment amb la

precisió adequada segons el context
 Reconèixer i determinar o fitar, segons el cas, l'error comés amb una aproximació
 Manejar adequadament els intervals i semirectes, escriure'ls i representar-los
 Comprendre  i  resoldre  problemes  en  els  quals  es  necessita  qualsevol  tipus  de

nombre real i les seues propietats
 Comprendre el concepte de potència amb exponent natural, enter o fraccionari
 Conèixer i aplicar les propietats de les potències
 Conèixer, compara, aplicar i operar amb la notació científica
 Conèixer la relació entre potències d'exponent racional i els radicals
 Calcular amb radicals, comparar-los, simplificar-los i racionalitzar.
 Conèixer el concepte de logaritme d'un nombre i les propietats
 Calcular logaritmes en una base qualsevol
 Resoldre percentatges i aplicar-los a augments i disminucions percentuals
 Distingir entre interés simple i compost i aplicar-los a un capital 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Nombres racionals
i irracionals

1. Conèixer els diferents 
tipus de nombres reals i 
diferenciar els racionals 
dels irracionals

1.1 Reconeix i classifica els 
diferents tipus de nombres reals i 
distingeix si és racional o 
irracional, indica el criteri seguit i 
els utilitza per a representar i 
interpretar adequadament 
informació quantitativa

CCL
CMCT
CAA
SIEE
CEC

Relacions d'ordre. 
Representació

2. Comparar i ordenar 
nombres reals
3. Representar els nombres
reals sobre la recta 
numèrica

2.1 Compara i ordena qualsevol 
col·lecció de nombres reals
3.1 Representa els diferents tipus de
nombres utilitzant estratègies i 
escales segons el tipus de nombres

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEE

Propietats de les 
operacions

4. Conèixer i aplicar les 
propietats de les 
operacions amb nombres 
reals per a recollir i 
intercanviar informació i 
resoldre problemes

4.1 Opera aplicant les propietats 
adequades

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Aproximacions i 
errors

5. Aproximar nombres 
reals en funció del context 

5.1 Aproxima per defecte, per excés
i arredoniment nombres reals amb 

CMCT
CCLl



Errors i fites i determinar o fitar l'error 
comés

diferent precisió segons el context
5.2 Calcula l'error absolut i relatiu 
comesos en aproximar una 
quantitat o dona una fita

CSC
CAA
SIEE

Intervals i 
semirectes

6. Utilitzar i representar 
els diferents tipus 
d'intervals i semirectes de 
manera adequada al 
context

6.1 Reconeix i escriu correctament 
els diferents tipus d'intervals i 
semirectes i els representa en la 
recta numèrica

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Potències 
d'exponent enter. 
Operacions

7. Comprendre el concepte
de potència d'exponent 
enter
8. Operar amb potències 
d'exponent enter

7.1 Coneix el significat d'una 
potència d'exponent enter negatiu o 
zero
8.1 Aplica les propietats de les 
potències per a simplificar 
operacions i calcular resultats

CMCT
CD

CAA

Notació científica 9. Expressar nombres en 
notació científica

10. Comparar i operar 
nombres amb notació 
científica

9.1 Expressa correctament nombres 
en notació científica utilitzant les 
potències d'exponent enter i 
distingeix l'ordre de magnitud
10.1 Compara i ordena nombres 
expressats en notació científica
10.2 Opera correctament amb 
nombres expressats en not. 
Científica i escriu el resultat en not. 
científica

CCLl
CMCT

CD
CAA
SIEE
CSC

Radicals. 
Potències 
d'exponent 
fraccionari

11. Relacionar radicals i 
potències d'exponent 
fraccionari transformant 
els uns en els altres.
12. Identificar els elements
d'un radical i calcular-ne 
d'arrels

11.1 Estableix la relació entre 
radicals i potències
11.2 Calcula radicals equivalents

12.1 Reconeix els elements d'un 
radical i calcula les arrels utilitzant 
la seua expressió com a potència i 
les seues propietats

CMCT
CD

CAA
SIEE

Operacions amb 
radicals

13. Operar correctament 
amb radicals, simplificar i 
racionalitzar expressions 
amb radicals

13.1 Aplica les propietats dels 
radicals per a ordenar-los, fer-hi les 
operacions i simplifica les 
expressions
13.2 Racionalitza i simplifica 
expressions amb radicals en el 
denominador fent ús de les 
operacions amb radicals i les 
propietats

CMCT
CAA
SIEE

Logaritme d'un 
nombre real

14. Conèixer el concepte 
de logaritme d'un nombre

14.1 Calcula el logaritme d'un 
nombre aplicant la definició CMCT



14.2 Reconeix logaritmes decimals i
neperians i fa ús de la calculadora 
per obtindre'ls

CD
CAA
SIEE

Propietats dels 
logaritmes. Canvi 
de base

15. Operar amb logaritmes 
aplicant les propietats

16. Aproximar el valor 
d'un logaritme qualsevol 
utilitzant el canvi de base

15.1 Simplifica expressions amb 
logaritmes aplicant les propietats

15.2 Aproxima el valor d'un 
logaritme fent transformacions amb 
les propietats

16.1 Aplica la fórmula de canvi de 
base per a determinar el valor d'un 
logaritme qualsevol

CMCT
CD

CAA
SIEE

Percentatges. 
Augments i 
disminucions

17. Calcular percentatges, 
augments i disminucions 
percentuals utilitzant 
l'índex de variació i 
encadenar-los determinant 
prèviament l'índex de 
variació total 

17.1 Calcula percentatges i 
determina l'índex de variació 
corresponent a un augment o 
disminució percentual i l'utilitza per
calcular el resultat
17.2 Aplica variacions successives a
una quantitat, calcula l'índex de 
variació total i determina el % de 
variació total

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Interés simple i 
compost

18. Distingir entre interés 
simple i compost i aplicar-
ho a un capital

18.1 Comprén la diferència entre 
l'aplicació d'un interés simple o 
compost d'un capital
18.2 Calcula els interessos i el 
capital final acumulat després 
d'aplicar un interés simple o 
composta
18.3 Aplica el càlcul d'interessos a 
la resolució de problemes financiers

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Temporalització: 4 setmanes



TEMA 4 :POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

Objectius

 Manipular  expressions  algebraiques  i  reconéixer  els  elements  i  calcular  el  valor
numèrica

 Expressar situacions problemàtiques a través del llenguatge algebraica
 Operar, traure factor comú i simplificar  polinomis i fraccions algebraiques i aplicar

les propietats
 Manejar amb desenvoltura les identitats notables
 Utilitzar la regla de Ruffini per a simplificar fraccions
 Identificar les arrels d'un polinomi i factoritzar-lo en irreductibles
 Conèixer i comprendre els enunciats dels teoremes del Residu i del Factorials
 Aplicar els teoremes a la determinació d'arrels i la factorització de polinomis
 Generalitzar,  demostrar  i  resoldre  problemes  utilitzant  polinomis  i  fraccions

algebraiques

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Monomis i 
polinomis. 
Valor numèric

1. Identificar monomis, 
polinomis i els seus elements

2. Operar amb monomis
3. Determina el valor 
numèric
4. Traduir enunciat verbals i
situacions problemàtiques 
emprant polinomis i 
treballar amb aquests

1.1 Distingeix entre monomi i 
polinomi, i reconéixer els elements
1.2 Determina el grau d'un polinomi

2.1 Fa operacions amb monomis
3.1 Calcula el valor numèric d'un 
polinomi
4.1 Expressa correctament diferents 
situacions  utilitzant polinomis

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Suma i 
multiplicació 
de polinomis

5. Calcular amb polinomis
6. Aplicar les propietats de 
les operacions amb 
polinomis. Traure factor 
comú

5.1 Calcula amb polinomis
6.1 Utilitza correctament les propietats
de la suma i resta de polinomis per a 
simplificar operacions
6.2 Trau factor comú en polinomis

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Potències de 
polinomis. 
Identitats 
notables

7. Utilitzar les identitats 
notables
8. Calcular potències de 
polinomis

7.1 Identifica les identitats notables i 
les empra en els càlculs i la 
factorització
8.1 Calcula la potència d'un polinomi 
qualsevol
8.2 Aplica el binomi de Newton per a 
determinar una potència d'un binomi

CCLl
CMCT
CEC
CAA
SIEE

Divisió de 
polinomis

9. Fer la divisió de 
polinomis

10. Conèixer i utilitzar la 
relació entre els termes 
d'una divisió

9.1 Resol divisió de polinomis i 
identifica els elements
10.1 Aplica la relació entre els termes 
d'una divisió per a comprovar-la o 
determinar el que hi falta

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD



Regla de 
Ruffini

11. Aplicar la regla de 
Ruffini per a dividir 
polinomis de la forma x-a 

11.1 Aplica la regla de Ruffini 
correctament en els casos adequats
11.2 Utilitza la regla de Ruffini per a 
resoldre qüestions amb polinomis

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC

Teorema del 
Residu. 
Teorema del 
Factor. Arrels 
d'un polinomi

12. Identificar les arrels d'un
polinomi
13. Conèixer i comprendre 
l'enunciat del teorema del 
Residu
14.  Conèixer i comprendre 
el teorema del Factor

12.1 Sap si un nombre és arrelo d'un 
polinomi o no
13.1 Determina el residu de la divisió 
d'un polinomi per un binomi de la 
forma x-a, com el valor numèric per a 
x=a
14.1 Reconeix si un polinomi de la 
forma x-a divideix un polinomi

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Factorització 
de polinomis

15. Descompondre un 
polinomi com a producte de 
factors irreductibles

15.1 Factoritza el màxim i 
correctament un polinomi
15.2 Aplica la factorització de 
polinomis per a la resolució de 
qüestions

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Fraccions 
algebraiques. 
Simplificació

16. Identificar fraccions 
algebraiques i fraccions 
equivalents
17. Simplificar fraccions 
algebraiques

16.1 Comprova si dues fraccions són 
equivalents
16.2 Calcula fraccions equivalents
17.1 Determina l'expressió irreductible 
d'una fracció algebraica

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

Operacions 
amb fraccions 
algebraiques

18. Operar amb fraccions 
algebraiques

18.1 Suma i resta  fraccions
18.2 Multiplica i divideix fraccions
18.3 Fa operacions combinades amb 
fraccions algebraiques

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 5 : EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES 

Objectius

 Resoldre equacions de grau superior a 2
 Determinar les solucions d'equacions polinòmiques per mitjà de factorització
 Calcular les solucions d'equacions racionals  i verificar la validesa
 Resoldre equacions amb radicals i comprovar la validesa de les solucions
 Determinar  les  solucions  d'equacions  exponencials  i  logarítmiques  aplicant  les

propietats de potències i logaritmes o canvis de variable
 Determinar la semirecta d'una inequació de primer grau
 Determinar l'interval de solucions  d'inequacions polinòmiques de grau superior a u
 Plantejar i resoldre problemes aplicant equacions i inequacions
 Identificar sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites
 Resoldre'ls de manera gràfica i analítica
 Classificar-los segons el nombre de solucions
 Resoldre  sistemes  d'equacions  no  lineals,  polinòmiques,  racionals,  amb  radicals,

exponencials i logarítmiques
 Determinar el conjunt de solucions d'un sistema d'inequacions amb una incògnita i

expressar-lo com a interval i gràficament
 Aplicar els sistemes d'equacions i inequacions a la resolució de problemes

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Equacions de 
grau superior 
a dos. 
Equacions 
biquadrades

3. Resoldre equacions 
polinòmiques

3.1 Determina les solucions d'una 
equació polinòmica
3.2 Calcula les solucions d'una equació
polinòmica i la transforma en una altra 
de segon grau
3.3 Resol problemes aplicant 
equacions polinòmiques

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

Equacions 
racionals

4. Resoldre equacions 
racionals

4.1 Calcula les solucions d'una equació
racional i les comprovacions4.2 Aplica 
les equacions racionals a la resolució 
de problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

Equacions 
amb radicals

5. Determina les solucions 
d'una equació amb radicals

5.1 Calcula les solucions d'una equació
amb radicals i en comprova la validesa
5.2 Resol problemes aplicant 
equacions amb radicals

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

Equacions 
exponencials i 
logarítmiques

6. Resoldre equacions 
exponencials i logarítmiques

6.1 Determina les solucions d'una 
equació exponencial i d'una 
logarítmica
6.2 Aplica les equacions exponencials i
logarítmiques per a resoldre problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC
CSC



Inequacions 
de primer 
grau amb una 
incògnita

7. Resoldre inequacions de 
primer grau

7.1 Tradueix un enunciat en una 
desigualtat, en coneix les propietats i 
calcula les solucions
7.2 Determina la semirecta de 
solucions d'una inequació de primer 
grau
7.3 Resol problemes per mitjà 
d'inequacions de primer grau 

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Inequacions 
de segon grau 
amb una 
incògnita

8. Resoldre inequacions 
polinòmiques grau superior 
a u

9. Resoldre inequacions 
racionals senzilles

8.1 Resol inequacions de segon grau
8.2 Determina el conjunt de solucions 
d'una inequació polinòmica de grau 
superior a dos
8.3 Aplica les inequacions 
polinòmiques a la resolució de 
problemes

9.1 Determina el conjunt de solucions 
d'una inequació racional

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD
CSC

Sistemes 
d'equacions 
lineals. 
Mètode gràfic

10. Reconéixer i representar
les solucions d'una equació 
lineal amb dues incògnites

11. Identificar sistemes de 
dues equacions lineals amb 
dues incògnites i 
determinar-ne la solució 
gràfica

10.1 Comprova si un parell de 
nombres és solució d'una equació 
lineal amb dues incògnites
10.2 Representa gràficament el 
conjunt de solucions d'una equació 
lineal amb dues incògnites
11.1 Reconeix sistemes d'equacions 
lineals amb dues incògnites i sap si un 
parell de nombres és solució
11.2 Resol gràficament un sistema

CMCT
CAA
SIEE
CEC

Nombre de 
solucions d'un
sistema

12. Classificar sistemes 
d'equacions lineals amb 
dues incògnites segons el 
conjunt de solucions

12.1 Determinar gràficament si un 
sistema és compatible,  determinat o 
indeterminat o incompatible
12.2 Classifica els sistemes segons el 
nombre de solucions a partir del 
coeficients

CMCT
CAA
SIEE

Mètode de 
substitució i 
d'igualació

13. Resoldre sistemes 
d'equacions lineals aplicant 
els mètodes de substitució i 
igualació

14. Aplicar els mètodes de 
substitució i igualació a la 
resolució de problemes

13.1 Resol sistemes pel mètode de 
substitució
13.2 Aplica el mètode d'igualació a la 
resolució de sistemes

14.1 Resol problemes per mitjà de 
sistemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Mètode de 
reducció

15. Determinar les solucions
d'un sistema d'equacions 
lineals amb dues incògnites 
per reducció
16. Aplicar els sistemes a la 

15.1 Resol sistemes per reducció

16.1 Aplica els sistemes d'equacions a 

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC



resolució de problemes la resolució de problemes

Sistemes 
d'equacions 
no lineals

17. Determinar totes les 
solucions d'un sistema 
d'equacions no lineals amb 
dues incògnites

18. Resoldre problemes per 
mitjà de sistemes no lineals

17.1 Determina totes les solucions de 
un sistema d'equacions polinòmiques
17.2 Calcula i comprova les solucions 
d'un sistema amb equacions racionals
17.3 Calcula i comprova les solucions 
d'un sistema d'equacions amb radicals
18.1 Aplica els sistemes no lineals a la 
resolució de problemes.

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Sistemes 
d'equacions 
exponencials i 
logarítmiques

19. Resoldre sistemes 
d'equacions exponencials i 
logarítmiques
20. Aplicar sistemes 
d'equacions exponencials i 
logarítmiques a la resolució 
de problemes

19.1 Determina totes les solucions d'un
sistema d'equacions exponencials o 
logarítmiques
20.1 Resol problemes per mitjà de 
sistemes exponencials i/o 
logarítmiques

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Sistemes 
d'inequacions 
amb una 
incògnita

21. Determinar el conjunt de
solucions d'un sistema 
d'inequacions amb una 
incògnita
22. Aplicar els sistemes 
d'inequacions a la resolució 
de problemes

21.1 Expressa com a interval i 
representa gràficament les solucions 
d'un sistema d'inequacions

22.1 Resol problemes aplicant sistemes
d'inequacions

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

CEC

Temporalització: 6 setmanes



TEMA 6 :TRIGONOMETRIA 

Objectius

 Expressar la mesura d'un angle en el sistema sexagesimal i el sistema circulars
 Identificar les diferents raons trigonomètriques d'un angle agut, els seus valors i la

relació entre aquestes
 Resoldre triangles rectangles amb l'ajuda de les raons trigonomètriques
 Conèixer el significat de raó trigonomètrica d'un angle qualsevol, els seus valors i les

relacions entre aquestes
 Relacionar  les  raons  trigonomètriques  d'angles  complementaris,  suplementaris,

diferenciats en 180º i oposats
 Resoldre problemes mètrics utilitzant la trigonometria

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Sistemes de 
mesura 
d'angles. 
Operacions

1. Mesurar l'amplitud d'un 
angle en els sistemes 
sexagesimal i circulars
2.Transformar una mesura 
angular d'un sistema a 
l'altre

1.1 Comprén la definició de radiant i 
l'aplica en la mesura d'angles

2.1 Transforma mesures d'un sistema a 
l'altre
2.2 Utilitza el sistema adequat per a 
mesurar l'amplitud d'un angle

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

Raons 
trigonomètriqu
es d'un angle 
agut

3. Identificar les raons 
trigonomètriques d'un 
angle agut
4. Calcular les raons d'un 
angle agut en un triangle 
rectangle

3.1 Distingeix les raons 
trigonomètriques d'un angle agut

4.1 Calcula les raons trigonomètriques 
d'un angle agut en un triangle 
rectangles
4.2 Utilitza la calculadora per a 
treballar amb les raons d'un angle
4.3 Utilitza les raons trigonomètriques 
per a determinar elements desconeguts 
en un triangle rectangle

CCLl
CMCT

CD
CAA
SIEE

Relacions entre 
les raons 
trigonomètriqu
es d'un angle

5. Conèixer les relacions 
entre les raons 
trigonomètriques d'un 
angle

6. Aplicar les relacions 
entre les raons 
trigonomètriques per 
resoldre problemes

5.1 Coneix les relacions entre les raons
d'un angle
5.2 Determina el valor d'unes raons a 
partir d'unes altres
6.1 Resol problemes aplicant les 
relacions entre les raons d'un angle

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Raons 
trigonomètriqu
es  d'angles 
notables i 
angles 
complementaris

7. Conèixer i calcular de 
manera exacta les raons 
dels angles que mesuren 
30º, 45ºi 60º

8. Relacionar les raons d'un

7.1 Determina les raons exactes dels 
angles que mesuren 30º, 45ºi 60º
7.2 Resol qüestions aplicant les raons 
dels angles que mesuren 30º, 45ºi 60º

8.1 Determina les raons d'un angle a 

CCLl
CMCT
CAA
SIEE



angle i el seu 
complementari

partir de les del seu complementari

Resolució de 
triangles 
rectangles

9. Resoldre triangles 
rectangles

10. Aplicar triangles 
rectangles a la resolució de 
problemes

9.1 Determina tots els elements d'un 
triangle rectangle coneguts un costat i 
un angle
9.2 Determina tots els elements d'un 
triangle rectangle coneguts dos costats

10.1 Resol problemes utilitzant 
triangles rectangles

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Raons 
trigonomètriqu
es d'un angle 
qualsevol

11. Estendre el significat de
raó trigonomètrica d'un 
angle qualsevol

11.1 Situa angles en la circumferència 
goniomètrica i reconeix el signe de les 
seues raons.
11.2 Situa un angle en el quadrant 
adequat segons el signe de les seues 
raons trigonomètriques
11.3 Determina totes les raons d'un 
angle qualsevol coneixent el quadrant 
en què se situa i aplicant les relacions 
entre aquestes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

Reducció al 
primer 
quadrant

12. Relacionar les raons 
d'un angle qualsevol amb 
un angle agut

12.1 Determina les raons 
trigonomètriques d'angles 
suplementari, que es diferencien en 
180º i  oposats
12.2 Relaciona les raons 
trigonomètriques d'un angle qualsevol 
amb les d'un angle agut

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Resolució de 
triangles. 
Aplicacions

13. Aplicar la trigonometria
a la resolució de problemes
mètrics

13.1 Resol problemes on es puga 
utilitzar la trigonometria.

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CEC
CSC

Temporalització: 3 setmanes



TEMA 7 :GEOMETRIA ANALÍTICA 

Objectius

 Reconèixer vectors lliures i vectors fixos en el pla i determinar els elements
 Operar  amb  vectors  i  valorar  la  utilitat  de  les  operacions  en  la  resolució  de

problemes geomètrics
 Obtenir les diferents formes de l'equació d'una recta
 Determinar la posició relativa de dues rectes
 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l'ús de vectors i rectes

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Vectors 1. Reconèixer vectors fixos i
lliures en el pla

1.1 Estableix correspondències 
analítiques entre les coordenades de 
punts i vectors i determina el mòdul 
d'un vector

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Operacions 
amb vectors

2. Efectuar operacions amb 
vectors i interpretar els 
resultats

2.1 Opera amb vectors i reconeix, 
gràficament i analíticament les 
propietats en les operacions
2.2. Identifica i resol problemes en 
contextos en la vida real on cal operar 
amb vectors

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Equacions de 
la recta

3. Determinar les diferents 
equacions de la rectangle.

4. Reconèixer punts i vectors
d'una recta
5. Resoldre problemes 
mètrics, d'incidència i 
paral·lelisme

3.1 Determina les diferents equacions 
de la recta
3.2 Obté una equació a partir d'un altra 
coneguda
4.1 Determina si un punt pertany a una 
recta i identifica punts per on passa la 
recta
5.1 Identifica els vectors directors i els 
perpendiculars
5.2 Estableix adequadament relacions 
per a resoldre problemes mètrics, 
d'incidència i paral·lelisme

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Posicions 
relatives de 
dues rectes en
el pla

6. Determinar la posició 
relativa de dues rectes

6.1 Aplica raonadament els criteris per 
a determinar la posició relativa de dues
rectes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 8 : FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES. 

Objectius

 Reconèixer funcions expressades en diferents formes i contextos
 Comprendre el concepte de domini, recorregut i determinar els punts de tall amb els

eixos
 Identificar el creixement, decreixement i els extrems relatius
 Determinar la taxa de variació mitjana com a mesura de variació d'una funció en un

intervals
 Reconèixer funcions simètriques i funcions periòdiques
 Comprendre i resoldre problemes en què és necessari el maneig de funcions
 Conèixer la idea intuïtiva del límit d'una funció  en un punt i en l'infinit
 Conèixer la idea intuïtiva de continuïtat i discontinuïtat

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Concepte de 
funció

1. Reconèixer funcions

2. Identificar en una 
funció el domini i el 
recorregut i determinar els
punts de tall amb els eixos

1.1 Identifica funcions i les utilitza per 
la vida quotidiana
2.1 Determina el domini i el recorregut
i els interpreta dins d'un context
2.2 Calcula i interpreta els punts de tall
amb els eixos

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Creixement. 
Màxims i 
mínims

3. Reconéixer  quan una 
funció és creixent o 
decreixent i identificar els 
extrems relatius

3.1 Distingeix quan una funció és 
creixent o decreixent en un interval
3.2 Reconeix els màxims i els mínims 
d'una funció i la seua relació amb el 
creixement o el decreixement d'aquesta

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Taxa de variació 4. Reconèixer la taxa de 
variació mitjana com a 
mesura de la variació 
d'una funció en un 
interval. 

4.1 Analitza la monotonia per mitjà de 
la taxa de variació mitjana calculada a 
partir de l'expressió algebraica o de la 
gràfica

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Simetries i 
periodicitat

5. Reconèixer si una 
funció és simètrica
6. Identificar funcions 
periòdiques

5.1 Analitza quan una funció és 
simètrica i les característiques que 
presentacions
6.1 Identifica funcions periòdiques i 
calcula el període

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Límits de 
funcions

7.  Reconèixer de manera 
intuïtiva la noció de límit 
d'una funció en un punt i 
en l'infinit 

7.1 Interpretar de manera gràfica o 
utilitzant la calculadora el límit d'una 
funció.

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC
CD

Continuïtat de 8. Identificar i classificar 8.1 Determina gràficament la CCLl



funciones les discontinuïtats d'una 
funció

continuïtat d'una funció i classifica les 
discontinuïtats. 

CMCT
CAA
SIEE
CSC

Temporalització: 2 setmanes



TEMA 9 : FUNCIONS ELEMENTALS

Objectius

 Reconèixer funcions polinòmiques , de proporcionalitat inversa i racionals. Estudiar
les seues característiques.

 Dibuixar i interpretar funcions a trossos.
 Reconèixer funcions exponencials  i logarítmiques. Estudiar les seues característiques.
 Representació gràfica a partir de l'expressió algebraica de totes les funcions estudiades.
 Identificar gràficament les asímptotes d'una funció.
 Comprendre i resoldre problemes en els quals és necessari l'us d'aquestes.  
 Utilitzar la calculadora per al càlcul d'expressions exponencials i logarítmiques.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Funcions 
polinòmiques

1. Reconèixer i representar 
funcions polinòmiques

2. Identificar les seues 
característiques

1.1 Identifica i representa funcions 
polinòmiques a partir de les 
expressions algebraiques o pels punt 
per on passant-les
1.2 Modelitza i resol problemes de la 
vida quotidiana per mitjà de funcions 
polinòmiques
2.1 Reconeix les característiques de les
funcions polinòmiques

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CEC

Funcions de 
proporcionalita
t inversa

3, Identificar i representar 
funcions de 
proporcionalitat inversa

3.1 Elabora gràfica a partir de 
l'expressió algebraica i reconeix les 
propietats i els gràfics.
3.2 Identifica i discrimina relacions de 
proporcionalitat inversa i les usa per a 
resoldre problemes.

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CD

Funcions 
racionals

4. Reconèixer, representar i
analitzar funcions racionals

4.1 Reconeix, indica les 
característiques i representa una funció 
racional a partir de l'expressió 
algebraicament
4.2 Coneix, maneja i interpreta 
funcions racionals en diferents 
contextos 

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE

Funcions 
definides a 
trossos 

5. Reconèixer, representar i
analitzar funcions a trossos

5.1 Estudia propietats i representa 
funcions a trossos de les quals se'n 
coneix l'expressió algebraica
5.2 Modelitza i estudia les 
característiques de funcions a trossos 
donades per mitjà d'un gràfic o 
donades per enunciats presents en la 
vida quotidiana

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CD

Funcions 
exponencials

6. Reconèixer, representar i
analitzar funcions 
exponencials a partir del 

6.1 Opera correctament amb potències 
d'exponent real
6.2 Identifica i determina, 

CCLl
CMCT
CSC



gràfic, de l'expressió o d'un
context.

analíticament i gràficament, la funció 
exponencial i descriure les 
característiques
6.3 Extrau conclusions d'enunciats de 
problemes en els quals intervé una 
funció exponencial

CAA
SIEE
CD

CEC

Funcions 
logarítmiques

7. Reconèixer, representar i
analitzar funcions 
logarítmiques  a partir del 
gràfic, de l'expressió o d'un
context.

7.1 Maneja adequadament el càlcul de 
logaritmes
7.2 Interpreta i representa gràfiques de 
funcions logarítmiques, i en descriu les
característiques
7.3 Extrau conclusions d'enunciats de 
problemes en els quals cal calcular 
logaritmes

CCLl
CMCT
CSC
CAA
SIEE
CD

CEC

Temporalització: 4 setmanes



TEMA 10 :GEOMETRIA CLÀSSICA

Objectius:

 Conèixer i aplicar el teorema de Tales per al càlcul de longituds
 Reconéixer triangles semblants i aplicar la semblança de traingles a la resolució de

problemes
 Determinar dades desconegudes d'un triangle a través del teorema de l'altura i del

catet
 Reconèixer  figures  semblants,  determinar  i  distingir  la  raó  de  semblança  entre

longituds, àrees i volums
 Manejar  escales  per  fer  representacions  d'objectes  reals  i  determinar  mesures  de

manera indirecta
 Utilitzar les fórmules per a calcular longituds,  àrees i  volums de cossos i  figures

geomètriques
 Aplicar els coneixements geomètrics a la resolució de problemes mètrics i assignar

les unitats adequades

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Teorema de 
Tales

1. Conèixer el teorema de 
Tales i aplicar-lo 
adequadament

1.1 Identifica si es compleixen les 
condicions del teorema de Tales
1.2 Aplica el teorema de Tales per al 
càlcul de longituds desconegudes i la 
construcció de segments
1.3 Divideix un segment en parts 
proporcionals

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Semblança de 
triangles. 
Aplicacions

2. Reconèixer i aplicar la 
semblança de triangles

2.1 Aplica els criteris de semblança 
per a determinar si dos triangles  són 
semblants
2.2 Calcula longituds desconegudes 
per mitjà de la semblança de triangles
2.3 Utilitza la semblança de triangles 
per a resoldre problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

CEC

Teorema de 
l'altura i del 
catet

3. Conèixer i aplicar els 
teoremes de l'altura i del 
catet per al càlcul de 
longituds desconegudes

3.1 Reconeix si es compleix les 
condicions dels teoremes de l'altura i 
del catet i els aplica correctament
3.2 Resol problemes fent ús dels 
teoremes de l'altura i del catet

CCLl
CMCT
CAA
SIEE

Figures 
semblants. 
Raons d'àrees i 
volums

4. Reconèixer figures 
semblants i relacionar les 
raons entre longituds, àrees
i volums

4.1 Relaciona la longitud, l'àrea i el 
volum d'objectes semblants
4.2 Aplica la semblança a la resolució 
de problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

CEC

Escales 5. Interpretar mesures reals
a partir de mapes, plànols i 
maquetes, utilitzant l'escala

5.1 Interpreta correctament una escala 
i tria l'escala adequada a cada situació
5.2 Determina les mesures reals o en la

CCLl
CMCT
CAA



representació utilitzant l'escala SIEE
CSC
CEC

Perímetres i 
àrees de figures 
planes 

6. Calcular longituds i 
àrees en polígons i figures 
circulars

6.1 Determina longituds i àrees en 
figures planes
6.2 Aplica el càlcul de longituds i 
àrees de figures planes a la resolució 
de problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CSC

Longituds i 
àrees de cossos 
geomètrics

7. Determinar longituds i 
àrees de cossos geomètrics

7.1 Determina longituds en cossos 
geomètrics
7.2 Calcula la superfície d'un cos 
geomètric
7.3 Resol problemes a través del càlcul
de longituds i àrees de cossos 
geomètrics

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD
CSC

Volums de 
cossos 
geomètrics

8. Determinar com calcular
el volum de diferents 
cossos geomètrics

8.1 Calcula el volum d'un cos 
geomètrica
8.2 Utilitza el càlcul de volums per a 
resoldre problemes

CCLl
CMCT
CAA
SIEE
CD

CEC
CSC

Temporalització: 3 setmanes



 BATXILLERAT 

 Objectius generals del Batxillerat

El  Batxillerat  té  com  a  finalitat  proporcionar  a  l’alumnat  formació,  maduresa
intel·lectual  i  humana,  coneixements  i  habilitats  que  els  permeten  desenvolupar
funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així
mateix, capacitarà l’alumnat per a accedir a l’educació superior. 

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que
els permeten: 
1) Exercir  la  ciutadania  democràtica,  des  d’una  perspectiva  global,  i  adquirir  una

consciència cívica responsable,  inspirada pels valors de la Constitució espanyola
així com pels drets humans, que fomente la responsabilitat en la construcció d’una
societat justa i equitativa. 

2) Consolidar  una  maduresa  personal  i  social  que  els  permeta  actuar  de  forma
responsable  i  autònoma i  desenvolupar  el  seu  esperit  crític.  Preveure  i  resoldre
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

3) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i
valorar  críticament  les  desigualtats  i  discriminacions  existents,  i  en particular  la
violència  contra  la  dona i  impulsar  la  igualtat  real  i  la  no  discriminació  de  les
persones  per  qualsevol  condició  o  circumstància  personal  o  social,  amb atenció
especial a les persones amb discapacitat .

4) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com condicions necessàries per
a  l’eficaç  aprofitament  de  l’aprenentatge,  i  com  a  medi  de  desenvolupament
personal. 

5) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i, en el seu
cas, la llengua cooficial de la seua Comunitat Autònoma.

6) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.
7) Utilitzar  amb  solvència  i  responsabilitat  les  tecnologies  de  la  informació  i  la

comunicació. 
8) Conèixer  i  valorar  críticament  les  realitats  del  món  contemporani,  els  seus

antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de forma
solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 

9) Accedir  als  coneixements  científics  i  tecnològics  fonamentals  i  dominar  les
habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

10) Comprendre  els  elements  i  procediments  fonamentals  de  la  investigació  i  dels
mètodes científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i
la  tecnologia  en  el  canvi  de  les  condicions  de  vida,  així  com  consolidar  la
sensibilitat i el respecte envers el medi ambient.

11) Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa,
treball en equip, confiança en un de mateix i sentit crític. 

12) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com fonts
de formació i enriquiment cultural.

13) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el  desenvolupament personal i
social. 

14) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 



2. Seqüenciació de continguts

La Matemàtica és una disciplina que requerix pel seu desenvolupament una gran lògica
interna. Aquesta mateixa lògica és aplicable a la seqüenciació de continguts per al seu
aprenentatge. No per casualitat el primer dels blocs en els quals dividim la matèria en el
primer curs és el corresponent a l’Aritmètica i a l’Àlgebra: en ell posem les bases al
llenguatge matemàtic i al que podem, o no, fer amb els nombres. 

Si va encaminada a la  modalitat de Batxillerat, Ciències i Tecnologia, a futurs estudis
cientifico-tècnics, comencem a establir les bases de tots els camps de les matemàtiques.
Així, es comença a estudiar, de forma més rigorosa que en ocasions precedents, el camp
dels nombres reals, de gran importància posterior, s’aprofundix en la trigonometria i en
l’estudi de funcions, es formalitza la geometria i es capacita l’alumne, oferint-li una
base científica, per a la crítica d’informacions estadístiques.

En el  cas de les Matemàticas Aplicades a  les Ciències Socials,  cal  destacar el  gran
protagonisme que es dóna a l'Estadística, en ser aquesta part de les Matemàtiques que
més s'utilitza en les ciències socials. A més, es dota els alumnes d'eines bàsiques per
l'estudi de funcions.

Com a complement a l’estudi  dels  continguts que permeten a l’estudiant assolir  les
capacitats  proposades com objectius,  hem desenvolupat un tema inicial  dedicat  a  la
resolució de problemes. No hi ha millor manera d’iniciar un llibre de matemàtiques que
fent matemàtiques: consells  útils,  estratègies que es deuen o poden seguir,  línies de
raonament, crítica davant de les solucions... són elements que els alumnes i les alumnes
aprendran i utilitzaran durant tot el curs. 

3. Consecució de les competències a través de l'assignatura

Tal com es descriu en la  LOMCE, totes les àrees o matèries del currículum han de
participar en el desenvolupament de les diferents competències de l’alumnat. Aquestes,
d’acord amb les especificacions de la llei, són: 

1r:  Comunicació lingüística. 
2n:  Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
3r:  Competència digital. 
4t:   Aprendre a aprendre. 
5é:  Competències socials i cíviques. 
6é:  Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
7é:  Consciència i expressions culturals 

En el projecte de Matemàtiques de Batxillerat, tal com suggereix la llei, s’ha potenciat
el  desenvolupament  de  les  competències  de  comunicació  lingüística,  competència
matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: a més, per a assolir una
adquisició eficaç de les competències i  la seua integració efectiva en el  currículum,
s’han inclòs activitats d’aprenentatge integrades que permetran a l’alumnat avançar cap
als  resultats  d’aprenentatge  de  més  d’una  competència  alhora.  Per  a  valorar-los,
s’utilitzaran els estàndards d’aprenentatge avaluables,  com elements de més concreció,



observables i mesurables, es posaran en relació amb les competències clau, permetent
graduar el rendiment o l’acompliment assolit en cada una d’elles.

Les  matèries  de  Matemàtiques  de  batxillerat  utilitzen  una  terminologia  formal  que
permetrà a l’alumnat incorporar aquest llenguatge al seu vocabulari, i utilitzar-lo en els
moments adequats amb prou propietat. Així mateix, la comunicació dels resultats de les
activitats i/o problemes i altres treballs que realitzen afavorix el desenvolupament de la
competència en comunicació lingüística.

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia són les
competències  fonamentals  de  la  matèria.  Per  desenvolupar  aquesta  competència,
l’alumnat aplicarà estratègies per a definir problemes, resoldre'ls, dissenyar xicotetes
investigacions, elaborar solucions,  analitzar resultats etc...
Aquestes competències són, per tant, les més treballades en la matèria.

La  competència  digital fomenta  la  capacitat  de  buscar,  seleccionar  i  utilitzar
informació en mitjans digitals, a més de permetre que l’alumnat es familiaritze amb els
diferents codis, formats i llenguatges en els quals es presenta la informació científica
(dades estadístiques, representacions gràfiques, models geomètrics...). La utilització de
les tecnologies de la informació i la comunicació en l’aprenentatge de les ciències per a
comunicar-se, recollir informació, retroalimentar-la, simular i visualitzar situacions, per
a  l’obtenció  i  el  tractament  de  dades,  etc.,  és  un  recurs  útil  en  el  camp  de  les
matemàtiques que contribuïx a mostrar una visió actualitzada de l’activitat científica. 

L’adquisició  de  la  competència  d’aprendre  a  aprendre es  fonamenta  en  aquesta
assignatura en el caràcter instrumental de molts dels coneixements científics. Alhora,
operar amb models teòrics fomenta la imaginació, l’anàlisi, els dots d’observació, la
iniciativa, la creativitat i l’esperit crític, el que afavorix l’aprenentatge autònom. A més,
en ser  una assignatura  progressiva,  l’alumnat  adquirix  la  capacitat  de relacionar  els
continguts apresos durant anteriors  etapes amb el que veurà en el present curs i en el
pròxim. 

Aquesta  assignatura  afavorix  el  treball  en  grup,  on  es  fomenta  el  desenvolupament
d’actituds com la cooperació, la solidaritat i el respecte envers les opinions dels altres,
el que contribuïx a l’adquisició de les competències socials i cíviques. Així mateix, el
coneixement científic és una part fonamental de la cultura ciutadana que sensibilitza
dels  possibles  riscos  de  la  ciència  i  la  tecnologia  i  permet  formar-se  una  opinió
fonamentada en fets i dades reals sobre l’avenç científic i tecnològic. 

El sentit d’iniciativa i esperit emprenedor és bàsic a l’hora de dur a terme el mètode
científic de forma rigorosa i eficaç, seguint la consecució de passos des de la formulació
d’una hipòtesi fins a l’obtenció de conclusions. És necessària l’elecció de recursos, la
planificació de la  metodologia,  la  resolució de problemes i  la  revisió permanent  de
resultats. Açò fomenta la iniciativa personal i la motivació per un treball organitzat i
amb iniciatives pròpies.

L’aportació matemàtica es fa present en multitud de produccions artístiques, així com
les seues estratègies i processos mentals fomenten la consciència i expressió cultural



de les societats. Igualment l’alumne, mitjançant el treball matemàtic podrà comprendre
diverses  manifestacions  artístiques  sent  capaç  d’utilitzar  els  seus  coneixements
matemàtics en la creació de les seues pròpies obres.

Competències Clau ( CC):

Comunicació Lingüística ( CCL)
Competència Matemàtica  i Competències bàsiques en Ciència i Tecnologia ( CMCT)
Competència digital ( CD)
Aprendre a aprendre ( CAA)
Competències socials i cíviques ( CSYC)
Sentit d'iniciativa i espirit emprenedor ( SIEP)
Consciència i expressions culturals ( CEC)

Nota:
Com que el programa en batxillerat és extremadament llarg, desprès de molts anys, i
com remarquem en les memòries de final de curs, repassarem, de forma ràpida en el
tema que li corresponga i transversalment al llarg del curs, aquells continguts que ja van
ser desenvolupats en 4t d'ESO ( en groc) i  li  dedicarem la major part  del temps al
conceptes nous ( fons en blanc)

4. Metodologia

Els materials que es presenten com a base per al text de Matemàtiques dels cursos de 
Batxillerat estan realitzats a partir de l’experiència dels autors en classes amb alumnes i 
alumnes d’aquestes edats i des del coneixement del nou currículum oficial de 
Matemàtiques. 

L’extensió del programa d’aquest curs obliga a prestar una atenció molt acurada a 
l’equilibri entre les seues diferents parts: 

- breus introduccions que centren i donen sentit i suport intuïtiu al que es fa, 
- desenvolupaments escarits, 
- procediments molt clars, 
- una gran quantitat d’exercicis ben triats, seqüenciats i classificats. 

Les dificultats s’encadenen acuradament, procurant arrencar “del que l’alumne ja sap”. 
La redacció és clara i senzilla, i s’inclouen uns “problemes complementaris” que li 
permetran enfrontar-se per si mateix a les dificultats. 

Factors que inspiren aquest projecte 

Tota programació didàctica prova de tindre en compte diversos factors per a respondre a
determinades concepcions de l’ensenyament i l’aprenentatge. Destaquem, a 
continuació, els factors que inspiren la nostra programació: 



a) El nivell de coneixements dels alumnes i les alumnes en acabar el segon cicle de 
l’Ensenyament Secundari Obligatori 
En l’actualitat, està unànimement estesa entre la comunitat d’educadors la premissa que 
tot ensenyament que pretenga ser significativa ha de partir dels coneixements previs 
dels alumnes i les alumnes. D’aquesta manera, partint del que ja saben, podrem 
construir nous aprenentatges que connectaran amb els que ja tenen de cursos anteriors o
del que aprenen fora de l’aula, ampliant-los en quantitat i, sobretot, en qualitat. 
b) Ritme d’aprenentatge de cada alumne o alumna 
Cada persona aprén un ritme diferent. Els continguts han d’estar explicats de tal manera
que permeten extensions i gradació per a la seua adaptabilitat. 
c) Preparació bàsica per a un alumnat d’humanitats 
Els alumnes i les alumnes d’aquests batxillerats requerixen una formació conceptual i 
procedimental bàsica: un bon bagatge de procediments i tècniques matemàtiques, una 
sòlida estructura conceptual i una raonable tendència a buscar cert rigor en el que se 
sap, en com s’aprén i en com s’expressa. 
    Preparació bàsica per a un alumnat de ciències o enginyeria
Aquests alumnes requerixen una formació conceptual i procedimental bàsica per a un 
estudiant de ciències: un bon bagatge de procediments i tècniques matemàtiques, una 
estructura conceptual sòlida i una tendència raonable a buscar cert rigor en el que se 
sap, en com s'aprén i en com s'expressa.
d) Atenció a les necessitats d’altres assignatures 
El paper instrumental de les Matemàtiques obliga a tindre en compte l’ús que d’elles es 
pot necessitar en altres assignatures. Concretament, les necessitats de la Física imposen 
que els temes de derivades i integrals es proven amb alguna cosa més de profunditat de 
la qual es faria de no donar-se aquest requeriment 

Una concepció constructivista de l’aprenentatge 
Des de la perspectiva constructivista de l’aprenentatge en què es basa el nostre 
currículum oficial i, conseqüentment, aquest projecte, la realitat només adquirix 
significat en la mesura que la construïm. La construcció del significat implica un procés
actiu de formulació interna d’hipòtesi i la realització de nombroses experiències per a 
contrastar-les amb les hipòtesis. Si hi ha acord entre aquestes i els resultats de les 
experiències, “comprenem”; si no n’hi ha, formulem noves hipòtesis o abandonem. Les 
bases sobre les quals s’assenta aquesta concepció dels aprenentatges estan demostrant 
que:

1. Els conceptes no estan aïllats, sinó que formen part de xarxes conceptuals amb certa 
coherència interna. 
2. Els alumnes i les alumnes no saben manifestar, la majoria de les vegades, les seues 
idees. 
3. Les idees prèvies i els errors conceptuals s’han donat i es continuen donant, 
freqüentment, en alumnes de la mateixa edat en altres llocs. 
4. Els esquemes conceptuals que porten els estudiants són persistents, i no és fàcil 
modificar-los. 

Tot això té com conseqüències, que s’han de prendre en consideració pel professorat, 
almenys, les següents: 
- Que l’alumnat siga conscient de quina és la seua posició de partida. 
- Que se'l faça sentir la necessitat de canviar algunes de les seues idees de partida. 



- Que es propicie un procés de reflexió sobre el que es va aprenent i una autoavaluació 
perquè siga conscient dels progressos que va realitzant.
 
Així doncs, el nostre model d’aprenentatge, que es basa en el constructivisme, té en 
compte els coneixements previs dels estudiants, el camp d’experiències en el qual es 
mouen i les estratègies interactives entre ells i amb el professorat. 

Continguts del projecte i aspectes metodològics 
Diu Polya que no n’hi ha més que un mètode d’ensenyament que siga infal·lible: si el 
professor s’avorrix amb la seua assignatura, tota la classe s’avorrirà irremeiablement 
amb l’assignatura. Expressa, com elements d’una metodologia que compartim, alguns 
detalls com els següents: “Deixa que els estudiants facen conjectures abans de donar-los
tu precipitadament la solució; deixa’ls esbrinar-ne per si mateixos tant com siga 
possible; deixa els estudiants que facen preguntes; deixa’ls que donen respostes. Tant sí 
com no, evita respondre a preguntes que ningú no haja formulat, ni si més no tu 
mateix.” 

L’estil que cada professor o professora done a les seues classes determina el tipus de 
coneixements que l’alumne construïx. En aquest sentit, hi ha una manera de “fer en les 
classes” que genera aprenentatges superficials i memorístics, mentre que en altres casos 
es produiran aprenentatges amb més grau de comprensió i profunditat. 

D’acord amb el famós paràgraf 243 de l’informe Cockcroft, que tantes repercussions 
està tenint en els últims temps, hauríem “d’equilibrar” les oportunitats perquè en una 
classe de Matemàtiques hi haja: 
- Explicacions a càrrec del professor. 
- Discussions entre professor i alumnes i entre els mateixos alumnes. 
- Treball pràctic apropiat. 
- Consolidació i pràctica de tècniques i rutines fonamentals. 
- Resolució de problemes, inclosa l’aplicació de les Matemàtiques a situacions de la 
vida diària. 
- Treballs d’investigació 
Utilitzarem en cada cas el més adequat dels procediments anteriors per a aconseguir el 
millor aprenentatge dels alumnes sobre fets, algoritmes i tècniques, estructures 
conceptuals i estratègies generals. Qualsevol planificació de l’ensenyament o qualsevol 
metodologia que incloga de forma equilibrada els quatre aspectes, podrà valorar-se com
un important avenç respecte de la situació actual. Fins aquest moment, s’ha vingut 
insistint molt en el domini quasi exclusiu d’algoritmes i tècniques, el que, efectivament,
produïx resultats d’un cert tipus a curt termini, però anul·la molts aspectes de 
comprensió, no afavorix, o obstaculitza, el desenvolupament d’estructures conceptuals 
i, en definitiva, no fa res per afavorir el desenvolupament d’estratègies generals.

D’altra banda, hi ha capacitats en Matemàtiques que no es desenvolupen dominant 
amb facilitat algoritmes i tècniques. Es tracta de capacitats més necessàries en el 
moment actual i, amb tota seguretat, en el futur. Ens referim a resolució de problemes, 
elaboració i comprovació de conjectures, abstracció, generalització... D’altra banda, a 
més de ser capacitats més necessàries, la realitat de les classes demostra que els 
alumnes “ho passen millor” quan se’ls proposen activitats per a desenvolupar-les a les 
aules; és a dir, quan actuen com ho fan els matemàtics.
 



No es posa en dubte el fet que es requerixen certs algoritmes i rutines en Matemàtiques. 
Només es pretén posar èmfasi en què no són el més important, i, sens dubte, no són 
l’únic que hem de fer en les classes. 

En l’actualitat, nombrosos documents, actes de congressos i llibres de recent publicació 
advoquen per un ensenyament de les Matemàtiques on hi haja molt de descobriment de 
conceptes, regularitats i lleis per part de l’alumne i menys de retransmissió a càrrec del 
professor. Més de conflicte durant l’aprenentatge i menys d’acumulació de tècniques, 
algoritmes i conceptes “cuinats” prèviament pel professor. 

Seria bo que, davant del plantejament de qüestions pel professor, els alumnes pogueren 
donar respostes ràpides que facilitaren conéixer la situació de partida, i permetre’ls 
després contrastar-la amb el resultat final, perquè puguen apreciar els seus “progressos”.
És aquesta una manera d’anar generant confiança. Una vegada elaborades les primeres 
hipòtesis de treball, la discussió amb el professor posarà de manifest l’encertat del 
pensament i la reformulació de les conclusions, si procedix.
 
Recordarem la concepció de les Matemàtiques expressada per Jeremy Kilpatrick 
(ICMI-5, 1985, Adelaida): “Les Matemàtiques són una qüestió d’idees que un estudiant
construïx en la seua ment (i açò és una cosa que només l’estudiant pot fer per si 
mateix). Aquestes idees vénen d’experiències... i no estan prèviament codificades en 
llenguatge natural. Noves idees són construïdes sobre les idees que l’estudiant ja té en 
la ment, combinant-les, revisant-les, etc., sovint d’una manera metafòrica. 
L’aprenentatge efectiu requerix no merament fer alguna cosa, sinó també reflexió 
sobre el que s’ha fet després que ho has fet...” 
Aquesta concepció portarà com conseqüències, entre d’altres, que: 
a) L’aprenentatge haurà de començar amb experiències de les quals sorgiran idees. 
b) No hauríem de començar amb el que els alumnes han de fer, amb el que han 
d’aprendre..., sinó proposant alguna qüestió, plantejant alguna situació o tasca per a ser 
realitzada. 

5. Mesures per a la inclusió i l'atenció de la diversitat

Un dels principis bàsics que ha de tindre en compte la intervenció educativa és el de la 
individualització, consistent que el sistema educatiu oferisca a cada alumne i alumna 
l’ajuda pedagògica que aquest necessite en funció de les seues motivacions, interessos i 
capacitats d’aprenentatge. Sorgix d’això la necessitat d’atendre aquesta diversitat. En el 
Batxillerat, etapa en què les diferències personals en capacitats específiques, motivació i
interessos solen estar bastant definides, l’organització de l’ensenyament permet que els 
mateixos estudiants resolguen aquesta diversitat mitjançant l’elecció de modalitats i 
optatives. No obstant això, és convenient donar resposta, ja des de les mateixes 
assignatures, a un fet constatable: la diversitat d’interessos, motivacions, capacitats i 
estils d’aprenentatge que els estudiants manifesten. És precís, llavors, tindre en compte 
els estils diferents d’aprenentatge dels estudiants i adoptar les mesures oportunes per a 
afrontar aquesta diversitat. Hi ha estudiants reflexius (s’aturen en l’anàlisi d’un 
problema) i estudiants impulsius (responen molt ràpidament); estudiants analítics 
(passen lentament de les parts al tot) i estudiants sintètics (aborden el tema des de la 
globalitat); uns treballen durant períodes llargs i d’altres necessiten descansos; alguns 
necessiten ser reforçats contínuament i d’altres no; n’hi ha que preferixen treballar sols i
n’hi ha que preferixen treballar en xicotet o gran grup. 



Donar resposta a aquesta diversitat no és tasca fàcil, però sí necessària, ja que la 
intenció última de tot procés educatiu és aconseguir que els estudiants assolisquen els 
objectius proposats. 

Com activitats de detecció de coneixements previs suggerim: 
- Debat i activitat pregunta-resposta sobre el tema introduït pel professor o professora, a
fi de facilitar una idea precisa sobre d’on es partix. 
- Repàs de les nocions ja vistes anteriorment i considerades necessàries per a la 
comprensió de la unitat, prenent nota de les llacunes o dificultats detectades. 
- Introducció de cada aspecte matemàtic, sempre que això siga possible, mitjançant 
exemples que l’alumne o alumna puga trobar en la seua vida quotidiana. 

Com activitats de consolidació suggerim: 
- Realització d’exercicis apropiats i tot l’abundants i variats que siga precís, a fi de 
consolidar els continguts matemàtics, treballats en la unitat. 

Aquesta varietat d’exercicis complix, així mateix, la finalitat que perseguim. Amb les 
activitats de recuperació-ampliació, atenem no només els alumnes i alumnes que 
presenten problemes en el procés d’aprenentatge, sinó també aquells que han assolit en 
el temps previst els objectius proposats. 

Les diferents formes d’agrupament dels estudiants i la seua distribució a l’aula 
influïxen, sens dubte, a tot el procés. Entenent el procés educatiu com un 
desenvolupament comunicatiu, és de gran importància tindre en compte el treball en 
grup, recurs que s’aplicarà en funció de les activitats que es vagen a realitzar –
concretamente, per exemple, en els processos de resolució en grup d’exercicis 
proposats, ja que considerem que la posada en comú de conceptes i idees individuals 
genera una dinàmica creativa i d’interés en els estudiants. 

Es concedirà, tanmateix, gran importància en altres activitats al treball personal i 
individual. 
Hem d’emprendre, doncs, el tractament de la diversitat en el Batxillerat des de dues 
vies: 

I. L’atenció a la diversitat en la programació dels continguts, presentant-los en dues 
fases: la informació general i la informació bàsica, que es tractarà mitjançant esquemes, 
resums, paradigmes, etc. 
II. L’atenció a la diversitat en la programació de les activitats. Les activitats 
constituïxen un excel·lent instrument d’atenció a les diferències individuals dels 
estudiants. La varietat i l’abundància d’activitats amb diferent nivell de dificultat 
permeten l’adaptació, com hem dit, a les diverses capacitats, interessos i motivacions.

6. Recursos didàctics

Suggerim la utilització dels materials següents: 

- Llibre de l’alumnat per a les Matemàtiques corresponents. 
- Web de l’alumnat , aquest web inclou: 



- Recursos generals que poden utilitzar-se al llarg del curs: exercicis 
complementaris, lectures interessants relacionades amb els continguts, fulls de 
càlcul, GeoGebra, etc. 
 - Recursos per a cada unitat, amb continguts de repàs, activitats, projectes de 
treball, autoavaluacions, problemes guiats, autoavaluacions inicial i final, resums i 
enllaços a programes per a generar continguts. 

- Web del professorat . Aquesta  web, a més d’oferir tots els recursos inclosos al web 
de l’alumnat, inclou altres expressament destinats als docents, com el solucionari de 
totes les activitats proposades al llibre de l’alumnat, bibliografia comentada, adreces 
d’Internet comentades i diverses eines digitals per a l’exercici de l’activitat docent 

7. Instruments per a l'avaluació

En la programació, s’ha de fixar com s’avaluarà l’alumnat; és a dir, el tipus 
d’instruments d’avaluació que s’utilitzaran. Els sistemes d’avaluació són múltiples, però
en qualsevol cas, als instruments que es dissenyen, hauran d’estar presents les activitats 
següents: 
- Activitats de tipus conceptual. En elles els alumnes i les alumnes aniran substituint 
de forma progressiva les seues idees prèvies per les desenvolupades a classe. 
- Activitats que facen ressaltar els aspectes de tipus metodològic. Per exemple, 
dissenys experimentals, anàlisi de resultats, plantejaments qualitatius, resolució de 
problemes, etc. 
- Activitats on es facen ressaltar la connexió entre la ciència, la tecnologia, la 
societat i l’ambient. Per exemple, aquelles que sorgixen de l’aplicació a la vida 
quotidiana dels continguts desenvolupats a classe. 

Quant al «format» de les activitats, es poden utilitzar les següents: 
- Activitats de composició. 
- Activitats de llibre obert. 
- Activitats orals. 
- Rúbriques. 
- Proves objectives tipus test. 
- Proves objectives escrites: qüestions en les quals cal justificar les respostes o/i 
resolució d’exercicis i problemes. 
- Treballs d’investigació, quadern de classe, rúbriques, dianes, etc.
 
Cada instrument d’avaluació ha de tindre diferent pes a l’hora de la qualificació final, 
per a la qual cosa caldrà valorar dels esmentats instruments la seua fiabilitat, 
objectivitat, representativitat, la seua adequació al context de l’alumnat, etc. 



 MATEMÀTIQUES   I II

Objectius generals per a Matemàtiques I i II

Les matemàtiques constituïxen un conjunt ampli de coneixements basats en l’estudi de
patrons i relacions inherents a estructures abstractes. Encara que es desenvolupen amb
independència de la realitat física, tenen el seu origen en ella i són de summa utilitat per
a representar-la. Naixen de la necessitat de resoldre problemes pràctics i se sustenten
per la seua capacitat per a tractar, explicar, predir i modelar situacions reals i donar rigor
als coneixements científics. La seua estructura es troba en contínua evolució, tant per la
incorporació de nous coneixements com per la seua constant interrelació amb altres
àrees, especialment en l’àmbit de la ciència i la tècnica. 

Participar en l’adquisició del coneixement matemàtic consistix en el domini de la seua
“manera de fer”. Aquest “saber fer matemàtiques” és un procés laboriós que comença
per una intensa activitat  sobre elements concrets,  per tal  de crear  intuïcions prèvies
necessàries  per  a la  formalització.  Sovint,  els  aspectes conceptuals no són més que
mitjans per a  la pràctica d’estratègies,  per a  incitar  a l’exploració,  la  formulació de
conjectures, l’intercanvi d’idees i la renovació dels conceptes ja adquirits. 

Els  continguts  de  Matemàtiques,  com  a  matèria  de  modalitat  en  el  Batxillerat  de
Ciències  i  Tecnologia,  giren  sobre  dos  eixos  fonamentals:  la  geometria  i  l’anàlisi.
Aquests compten amb el necessari suport instrumental de l’aritmètica, l’àlgebra i les
estratègies  pròpies  de la  resolució de problemes.  En Matemàtiques  I,  els  continguts
relacionats  amb  les  propietats  generals  dels  nombres  i  la  seua  relació  amb  les
operacions, més que en un moment predeterminat, han de ser treballats en funció de les
necessitats que sorgisquen en cada moment concret. Al seu torn, aquests continguts es
complementen amb noves eines per a l’estudi de l’estadística i la probabilitat, culminant
així tots els camps introduïts en l’Educació Secundària Obligatòria. La introducció de
matrius i integrals en Matemàtiques II aportarà noves i potents eines per a la resolució
de problemes geomètrics i funcionals. 

Aquests continguts proporcionen tècniques bàsiques, tant per a estudis posteriors com
per a l’activitat professional. No es tracta que els estudiants posseïsquen moltes eines
matemàtiques,  sinó que tinguen les  estrictament  necessàries i  que les manegen amb
destresa i oportunitat, facilitant-los les noves fórmules i identitats per a la seua elecció i
ús. Gens no hi ha més allunyat del “pensar matemàticament” que una memorització
d’igualtats  el  significat  de  les  quals  es  desconeix,  fins  i  tot  encara  que  s’apliquen
adequadament en exercicis de càlcul. 
En aquesta etapa apareixen noves funcions d’una variable. Es pretén que els alumnes
siguen capaços de distingir les característiques de les famílies de funcions a partir de la
seua representació gràfica, així com les variacions que patix la gràfica d’una funció en
compondre-la amb altra o en modificar de forma contínua algun coeficient en la seua
expressió algebraica. Amb la introducció de la noció intuïtiva de límit i geomètrica de
derivada, s’establixen les bases del càlcul infinitesimal en Matemàtiques I, que dotarà
de precisió l’anàlisi del comportament de la funció en les Matemàtiques II. Així mateix,
es  pretén  que  els  estudiants  apliquen  aquests  coneixements  a  la  interpretació  del



fenomen. 

Les matemàtiques contribuïxen a l’adquisició d’aptituds i connexions mentals l’abast
del qual transcendix l’àmbit d’aquesta matèria; formen en la resolució de problemes
genuïns  —aquells  on  la  dificultat  està  en  enquadrar-los  i  trobar  una  estratègia  de
resolució—,  generen  hàbits  d’investigació  i  proporcionen  tècniques  útils  per  a
enfrontar-se a situacions noves. Aquestes destreses, ja iniciades en els nivells previs,
s’hauran d’ampliar ara que apareixen noves eines, enriquint el  ventall  de problemes
abordables i l’aprofundiment en els conceptes implicats. 

Les eines tecnològiques, en particular l’ús de calculadores i aplicacions informàtiques
com sistemes d’àlgebra computacional o de geometria dinàmica, poden servir d’ajuda
tant per a la millor comprensió de conceptes i la resolució de problemes complexos com
per al processament de càlculs pesats, sense deixar de treballar la fluïdesa i la precisió
en el càlcul manual simple, on els estudiants solen cometre freqüents errors que els
poden portar a falsos resultats o induir a confusió en les seues conclusions. 

La resolució de problemes té caràcter transversal i serà objecte d’estudi relacionat i
integrat a la resta dels continguts. Les estratègies que es desenvolupen constituïxen una
part essencial de l’educació matemàtica i activen les competències necessàries per a
aplicar  els  coneixements  i  habilitats  adquirides  en  contextos  reals.  La  resolució  de
problemes ha de servir perquè l’alumnat desenvolupe una visió àmplia i científica de la
realitat, per a estimular la creativitat i la valoració de les idees alienes, l’habilitat per a
expressar les idees pròpies amb arguments adequats i el reconeixement dels possibles
errors comesos. 

Les definicions formals, les demostracions (reducció a l’absurd, contraexemples) i els
encadenaments  lògics  (implicació,  equivalència)  donen  validesa  a  les  intuïcions  i
conferixen solidesa a les tècniques aplicades. Tanmateix, aquest és el primer moment
en  què  l’alumne  s’enfronta  amb  certa  serietat  al  llenguatge  formal,  pel  que
l’aprenentatge  ha  de  ser  equilibrat  i  gradual.  El  simbolisme  no  ha  de  desfigurar
l’essència de les idees fonamentals, el procés d’investigació necessari per a assolir-les,
o  el  rigor  dels  raonaments  que  les  sustenten.  S’haurà  de  valorar  la  capacitat  per  a
comunicar amb eficàcia aquestes idees encara que siga de manera no formal. 

L’important és que l’estudiant trobe en alguns exemples la necessitat de l’existència
d’aquest  llenguatge  per  a  dotar  a  les  definicions  i  demostracions  matemàtiques
d’universalitat, independitzant-les del llenguatge natural. 

Finalment, és important presentar la matemàtica com una ciència viva i no com una
col·lecció de regles fixes i immutables. Darrere dels continguts que s’estudien hi ha un
llarg camí conceptual,  una construcció intel·lectual d’enorme magnitud,  que ha anat
evolucionant a través de la història fins a arribar a les formulacions que ara manegem. 

El  desenvolupament  d’aquesta  matèria  contribuirà  que  les  alumnes  i  els  alumnes
adquirisquen les següents capacitats: 

1) Comprendre i aplicar els conceptes i procediments matemàtics a situacions diverses
que permeten avançar en l’estudi de les mateixes matemàtiques i d’altres ciències,
així com en la resolució raonada de problemes procedents d’activitats quotidianes i



diferents àmbits del saber. 
2) Considerar les argumentacions raonades i l’existència de demostracions rigoroses

sobre les quals es basa l’avenç de la ciència i la tecnologia, mostrant una actitud
flexible, oberta i crítica davant d’altres judicis i raonaments. 

3) Utilitzar les estratègies característiques de la investigació científica i les destreses
pròpies  de  les  matemàtiques  (plantejament  de  problemes,  planificació  i  assaig,
experimentació,  aplicació  de  la  inducció  i  deducció,  formulació  i  acceptació  o
rebuig  de  les  conjectures,  comprovació  dels  resultats  obtinguts)  per  a  realitzar
investigacions i en general explorar situacions i fenòmens nous. 

4) Apreciar  el  desenvolupament  de  les  matemàtiques  com  un  procés  canviant  i
dinàmic, amb abundants connexions internes i íntimament relacionat amb el d’altres
àrees del saber. 

5) Fer servir els recursos aportats per les tecnologies actuals per a obtindre i processar
informació, facilitar la comprensió de fenòmens dinàmics, estalviar temps en els
càlculs i servir com a eina en la resolució de problemes. 

6) Utilitzar el discurs racional per a plantejar encertadament els problemes, justificar
procediments, encadenar coherentment els arguments, comunicar-se amb eficàcia i
precisió,  detectar  incorreccions  lògiques  i  qüestionar  asseveracions  mancades  de
rigor científic. 

7) Mostrar actituds associades al treball científic i a la investigació matemàtica, tals
com la visió crítica, la necessitat de verificació, la valoració de la precisió, l'interès
pel treball  cooperatiu i  els diferents tipus de raonament,  el qüestionament de les
apreciacions intuïtives i l’obertura a noves idees. 

8) Expressar-se  verbalment  i  per  escrit  en  situacions  susceptibles  de  ser  tractades
matemàticament, comprenent i manejant representacions matemàtiques. 



PRIMER BATXILLERAT MAT I 

TEMA 1: NOMBRES REALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Diferents tipus de nombres 

- Els nombres enters, racionals i 
irracionals. 
- El paper dels nombres irracionals 
en el procés 
d’ampliació de la recta numèrica 

Recta real

- Correspondència de cada 
nombre real amb un punt de la 
recta, i viceversa. 

- Representació sobre la recta 
de nombres racionals, d’alguns 
radicals i, aproximadament, de 
qualsevol nombre donat per la 
seua expressió decimal.

- Intervals i semirectes. 
Representació.

Radicals

- Forma exponencial d'un 
radical.

- Propietats dels radicals.

Logaritmes

- Definició i propietats.

- Utilització de les propietats 
per a realitzar càlculs i per a 
simplificar expressions.

Notació científica

- Maneig destre de la notació 
científica.

Factorials i nombres 
combinatoris

- Definició i propietats.

- Utilització per a realitzar 
recomptes.

- Binomi de Newton.

Calculadora

- Utilització per a diversos tipus
de tasques aritmètiques, unint 
la destresa de l'ús amb la 
comprensió de les propietats 
que s'utilitzen.

1. Conèixer els 
conceptes bàsics del camp 
numèric ( recta real, 
potències, arrels, 
logaritmes, factorials i 
nombres combinatoris)

1.1 Classifica nombres en 
diferents camps numèrics.

1.2 Interpreta arrels i les 
relaciona amb la seua notació 
exponencial.

1.3 Coneix la definició de 
logaritme i la interpreta en casos 
concrets

1.4 Coneix la definició de 
factorial i nombres combinatoris i
els utilitza per a càlculs concrets.

CCL,

CMCT,

CAA,

SIEP,

CEC

2. Dominar les 
tècniques bàsiques del 
càlcul en el nombres reals

2.1 Expressa amb un interval un 
conjunt numèric en què intervé 
una desigualtat amb valor 
absolut.

2.2 Opera correctament amb 
radicals.

2.3 Opera amb nombres molt 
grans o molt xicotets aplicant la 
notació científica i delimitant 
l'error comés.

2.4 Aplica les propietats dels 
logaritmes en contextos variats.

2.5 Opera amb expressions que 
inclouen factorials i nombres 
combinatoris i utilitza les 
propietats.

2.6 Resol exercicis on apareix el 
binomi de Newton.

2.7 Utilitza la calculadora per 
obtindre potències, arrels, 
factorials, nombres combinatoris,
resultats d'operacions amb 
notació científica i logaritmes.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

Objectius didàctics:
Conèixer els conceptes bàsics del camps numèrics i aplicar les seues propietats al càlcul i resolució de problemes

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 1 a les competències curriculars

Competències Descriptors Acompliment

Competència en comunicació lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals.

Defineix i fa servir correctament 
conceptes relacionats amb el camp dels 
nombres reals, així com amb els nombres 
radicals, logaritmes, en notació científica, 
factorials....

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals.

Redacta informes breus sobre les 
propietats de la unió i de la intersecció 
d'intervals, operacions amb radicals, 
logaritmes, nombres expressats en notació
científica, factorials i combinatoris.......

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic.

Entén la conveniència d’un llenguatge 
universal matemàtic  així com la 
necessitat operar de manera unificada amb
cada tipus de nombres, sabent aplicar les   
diferents propietats de manera efectiva. 

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar 
problemes, comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre qüestions 

Aplica els coneixements adquirits per a 
resoldre problemes de la vida quotidiana 
en la qual es fa necessària l’ampliació del 
camp  numèric amb els tipus de   nombres
tractats en aquesta unitat.

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàtics  bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, proporcions, 
formes  geomètriques, criteris de   
mesurament i codificació numèrica. 

Reconeix la necessitat de treballar amb 
diferents tipus de nombres i amb les seues
abreviatures i utilitza expressions que els 
contenen. 

Competència digital

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixements.

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o al web, per a 
obtindre informació sobre la representació
dels nombres reals en la recta numèrica i 
per a poder veure la relació entre el 
binomi de Newton i el triangle de 
Tartaglia. 

Actualitzar l'ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària.

Utilitza la calculadora de forma adequada 
coneixent com traure'l 
el màxim partit a la mateixa mentre opera 
amb els nombres treballats en la unitat. 

Competència aprendre a aprendre

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d'aprenentatge.

Organitza la informació en un resum / 
quadre per a organitzar les propietats 
treballades dels diferents tipus de 
nombres. 

Avaluar la consecució d'objectius 
d'aprenentatge.

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals 
de la unitat per a autoavaluar els 
coneixements adquirits. 

Competències socials i cíviques
 

Aprendre a comportar-se des del 
coneixement dels diferents valors.

Valora la importància del 
desenvolupament de la ciència al 
llarg del temps. 

Reconèixer riquesa en la diversitat 
d'opinions i idees.

Respecta les opinions expressades pels 
companys en les activitats cooperatives. 

Sentit d'iniciativa i espirit emprenedor

Actuar amb responsabilitat social i sentit  
ètic en el treball.

Planifica el seu treball, mostra iniciativa i 
interès per conèixer i  treballar el rigor 
matemàtic. 

Optimitzar recursos basant-se en les 
fortaleses pròpies.

Utilitza els seus coneixements previs en la
matèria i les seues fortaleses a l’hora 
d’enfrontar-se    a qualsevol tasca 
dificultosa .



Consciència i expressions culturals.

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del
pensament científic. 

Reconeix la importància de les diferents 
manifestacions en les quals s’han mostrat 
els continguts  matemàtics al llarg de la 
història. 



TEMA 2: SUCCESSIONS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Successió 

- Terme general. 

- Successió recurrent. 

- Algunes successions 
interessants. 

Progressió aritmètica 

- Diferència d’una progressió 
aritmètica. 

- Obtenció del terme general 
d’una progressió aritmètica 
donada mitjançant alguns 
dels seus elements. 

- Càlcul de la suma de n 
termes. 

Progressió geomètrica 

- Raó. 

- Obtenció del terme general 
d’una progressió geomètrica 
donada mitjançant alguns 
dels seus elements. 

- Càlcul de la suma de n 
termes. 

- Càlcul de la suma dels infinits
termes en els casos en els 
quals |r| <1. 

Successions de potències 

- Càlcul de la suma dels 
quadrats o dels cubs de n 
nombres naturals consecutius

Límit d’una successió 

- Successions que tendixen a l, 
+∞, -∞ o que oscil·len. 

- Obtenció del límit d’una 
successió mitjançant l’estudi 
del seu comportament per a 
termes avançats: 

- Amb calculadora. 

- Reflexionant sobre les 
peculiaritats de l’expressió 
aritmètica del seu terme 
general. 

- Alguns límits interessants: 

(1+ 1/ n)n

- Quocient de dos termes 
consecutius de la successió 
de Fibonacci.

1. Esbrinar i descriure el 
criteri pel qual ha sigut 
formada una successió 

1.1 Obté termes generals de 
progressions

1.2 Obté termes generals d'altres 
successions

1.3 Dóna el criteri de formació en el
cas de recurrents.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

2. Calcular suma de  termes 
d'algunes successions

2.1 Calcular el valor de la suma de 
termes en progressions

3. Estudiar el comportament 
d'una successió per a 
termes avançats i decidir 
el seu límit

3.1 Esbrinar el límit d'una successió
o justificar que en manca

Objectius didàctics:
1. Esbrinar i descriure el criteri pel qual ha sigut formada una certa successió



2. Calcula la suma de termes d'alguns tipus de successions
3. Estudiar el comportament d'una successió per a termes avançats i decidir el límit

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 2 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals

Comprén els textos que es presenten en la 
unidad i extrau la informació adequada 
per a treballar amb ells i respondre a les 
qüestions que es plantegen

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència

S'expressa de forma adequada quan es 
refereix a continguts de la unitat, amb 
coherència ( successió, terme, PA, PG, 
límit...)

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l'interlocutor...

Manté una escolta activa en les 
explicacions de l'aula  ( del professor i 
dels companys)

CMCT

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàticas bàsics: 
operacions,magnituds, percentatges, 
proporcions, formes geomètriques, criteris
de mesurament i codificació numèrica.....

Reconeix la necessitat del treball amb 
codificació numèrica universal adequada 
que permeta un treball més senzill amb 
successions.

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format en forma gràfica

Comprén la idea de límit que es reflectix 
en la representació gràficad'algunes 
successions que es presenten

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els procediments utilitzats 
són clars i eficaços. 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació. 

Utilitza diferents recursos per a obtindre 
informació sobre la successió de 
Fibonacci, en especial, en els casos del 
nombre de parelles de conills en una 
escalada de fertilitat i sobre els rectangles 
les dimensions dels quals s’assemblen 
cada vegada més a la del rectangle auri, 
nomenant la informació extreta de cada 
una d’ells 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària. 

Maneja la seua calculadora de forma 
adequada i àgil per a comprovar 
conjectures sobre l'existència o no del 
límit d’una successió. 

CAA

Seguir els passos establits i prendre 
decisions sobre els següents en funció dels
resultats intermedis 

Coneix les fórmules per a calcular la suma
dels termes d’alguns tipus de successions i
les aplica de forma efectiva de manera 
que, si el resultat final no és el correcte, 
revisa els passos intermedis per a 
localitzar, per ell mateix, l’error. 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge 

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals de la mateixa 
per a autoavaluar els coneixements 
adquirits. 

CSYC Reconèixer riquesa en la diversitat 
d’opinions i idees 

Respecta la forma de resolució de les 
activitats expressades pels companys 
sempre que siga correcta matemàticament 

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 

Ajuda de forma espontània als companys 
que presenten alguna dificultat per a 
aplicar les destreses desenvolupades en la 



unitat. 

SIEP

Optimitzar recursos personals basant-se 
en les fortaleses pròpies 

Utilitza els seus coneixements previs en 
successions i les seues fortaleses a l’hora 
d’enfrontar-se a qualsevol tasca 
dificultosa. 

CEC

Mostrar respecte envers el patrimoni 
cultural mundial als seus diferents 
vessants (artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les persones 
que han contribuït al seu desenvolupament

Reconeix la importància que han tingut 
matemàtics de diversos segles en el 
desenvolupament de la matemàtica actual.



TEMA 3: ÀLGEBRA

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Factorització de polinomis 

- Factorització d’un polinomi a 
partir de la identificació de les 
seues arrels senceres. 
Fraccions algebraiques 
- Operacions amb fraccions 
algebraiques. Simplificació. 
- Maneig destre de les tècniques 
algebraiques bàsiques. 
Equacions 
- Equacions de segon grau. 
- Equacions biquadrades. 
- Equacions amb fraccions 
algebraiques. 
- Equacions amb radicals. 
- Equacions exponencials. 
- Equacions logarítmiques. 
Sistema d’equacions 
- Resolució de sistemes 
d’equacions de qualsevol tipus que 
puguen desembocar en equacions 
de les anomenades. 
- Mètode de Gauss per a resoldre 
sistemes lineals 3x3 
Inequacions 
- Resolució d’inequacions i 
sistemes d’inequacions amb una 
incògnita. 
- Resolució de sistemes 
d’inequacions lineals amb dues 
incògnites. 

Resolució de problemes 

- Traducció al llenguatge algebraic 
de problemes donats mitjançant 
enunciat. 
- Plantejament i resolució de 
problemes mitjançant equacions i 
sistemes d’equacions. 

1. Dominar el maneig de les 
fraccions algebraiques i de
les seues operacions. 

1.1. Simplifica fraccions 
algebraiques. 

1.2. Opera amb fraccions algebraiques. 

CCL

CMCT

CAA

SIEP

2. Resoldre amb destresa 
equacions de diferents 
tipus i aplicar-les a la 
resolució de problemes 

2.1. Resol equacions amb radicals i 
amb la incògnita en el denominador. 

2.2. Es val de la factorització com a 
recurs per a resoldre equacions. 
2.3. Resol equacions exponencials i 
logarítmiques. 
2.4. Planteja i resol problemes 
mitjançant equacions 

CCL

CMDT

CD

CAA

ACYC

SIEP

3. Resoldre amb destresa 
sistemes d’equacions i 
aplicar-los a la resolució 
de problemes. 

3.1. Resol sistemes amb equacions de
primer i segon graus i els interpreta 
gràficament. 

3.2. Resol sistemes d’equacions amb 
radicals i fraccions algebraiques 
(senzills). 
3.3. Resol sistemes d’equacions amb 
expressions exponencials i 
logarítmiques. 
3.4. Resol sistemes lineals de tres 
equacions amb tres incògnites 
mitjançant el mètode de Gauss 

3.5. Planteja i resol problemes 
mitjançant sistemes d’equacions 

4. Interpretar i resoldre 
inequacions i sistemes 
d’inequacions. 

4.1. Resol i interpreta gràficament 
inequacions i sistemes d’inequacions 
amb una incògnita. 

4.2. Resol sistemes d’inequacions 
lineals amb dues incògnites 

CCL

CMCT

CD

CAA

CSYC

SIEP

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Dominar el maneig de les fraccions algebraiques i de les seues operacions. 
2. Resoldre amb destresa equacions i sistemes d’equacions de diferents tipus i aplicar-los a la resolució de problemes, i interpretar i
resoldre inequacions i sistemes d’inequacions 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 3 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o de diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives. 

Traduïx de manera adequada del 
llenguatge verbal a l’algebraic i valora de 
forma positiva aquest registre com a 
element de comunicació universal. 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o en assignatures diverses 

Inventa problemes referits a la vida 
quotidiana que necessiten la resolució 
d’una equació o un sistema d’equacions 
per al seu resultat definitiu 

CMCT

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Associa el nombre de solucions 
obtingudes en resoldre un sistema 
d’equacions amb la seua respectiva 
representació gràfica. 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Entén la conveniència d’un llenguatge 
universal matemàtic, així com la 
necessitat de la prioritat d’operacions 
universal, sabent aplicar-la de manera 
efectiva 

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana. 

Aplica de forma adequada els 
coneixements adquirits en la unitat per a 
resoldre problemes, transformant-los 
prèviament al llenguatge algebraic de 
forma rigorosa, fet que li permet 
comprendre millor la realitat que l’envolta

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Maneja la seua calculadora i/o programes 
de càlcul de forma adequada coneixent les
ordres precises que l’ajuden i faciliten el 
seu treball 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts. 

Organitza la informació en un mapa 
mental que reflectix els conceptes tractats 
en la unitat de forma rigorosa 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals d’aquesta per a
autoavaluar els coneixements adquirits 

CSYC
Aprendre a comportar-se des del 
coneixement dels diferents valors 

Valora la importància del 
desenvolupament de la ciència al llarg del 
temps

SIEP

Ser constant en el treball superant les 
dificultats 

Supera amb dedicació i esforç els resultats
adversos que puga obtindre i torna a 
treballar sobre el problema en qüestió fins 
que el resol 

CEC

Apreciar la bellesa de les expressions 
artístiques i de les manifestacions de 
creativitat i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià. 

Inventa representacions de sistemes 
d’equacions de dos o tres incògnites i, a 
partir d’elles, troba les equacions que les 
originen. 



TEMA 4: RESOLUCIÓ DE TRIANGLES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Raons trigonomètriques d’un 
angle agut 

- Definició de sinus, cosinus i 
tangent d’un angle agut en un 
triangle rectangle. 
- Relació entre les raons 
trigonomètriques. 
- Càlcul d’una raó a partir d’una 
altra  donada. 
- Obtenció amb la calculadora de 
les raons trigonomètriques d’un 
angle i del que correspon a una raó 
trigonomètrica. 
Raons trigonomètriques d’angles 
qualssevol 
- Circumferència goniomètrica. 
- Representació d’un angle, 
visualització i càlcul de les seues 
raons trigonomètriques en la 
circumferència goniomètrica. 
- Relacions de les raons 
trigonomètriques d’un angle 
qualssevol amb un del primer 
quadrant. 
- Representació d’angles coneixent 
una raó trigonomètrica. 
- Utilització de la calculadora amb 
angles qualssevol 

Resolució de triangles 

- Resolució de triangles rectangles. 
- Aplicació de l’estratègia de 
l’altura per a resoldre triangles no 
rectangles. 
- Teoremes dels sinus i del cosinus. 
- Aplicació dels teoremes dels sinus
i del cosinus a la resolució de 
triangles. 

1. Conéixer el significat de 
les raons trigonomètriques
d’angles aguts, aplicar-les 
a la resolució de triangles 
rectangles i relacionar-les 
amb les raons 
trigonomètriques d’angles 
qualssevol 

1.1. Resol triangles rectangles. 

1.2. Calcula una raó trigonomètrica a 
partir d’una altra. 
1.3. Usar dos triangles rectangles per a 
resoldre’n un d’obliquangle (estratègia 
de l’altura). 
1.4. Obté les raons trigonomètriques 
d’un angle qualsevol relacionant-lo amb
un del primer quadrant 

CCL

CMCT

CD

CAA

CSYC

SIEP

CEC

2. Conèixer el teorema dels 
sinus i el del cosinus i 
aplicar-los a la resolució 
de triangles qualsevol. 

2.1. Resol un triangle obliquangle del
qual es coneixen elements que ho 
definixen (dos costats i un angle, dos 
angles i un costat, tres costats...). 

2.2. Resol un triangle obliquangle 
definit mitjançant un dibuix. 
2.3. A partir d’un enunciat, dibuixa el 
triangle que descriu la situació i el 
resol. 
2.4. En resoldre un triangle, reconeix si 
no existix solució, si la solució és única,
o si hi pot haver dues solucions. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
Conéixer el significat de les raons trigonomètriques d’angles aguts, el teorema dels sinus i el teorema del cosinus i aplicar-los a la 
resolució de triangles directament o com a conseqüència del plantejament de problemes geomètrics, tècnics o de situacions 
quotidianes 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 4 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals 

Comprèn els textos que es presenten en la 
unitat i extrau la informació pertinent dels 
mateixos 

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions de l’aula per part del 
professor i en les intervencions realitzades
pels companys i companyes 

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o en diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives 

Realitza dibuixos que representen els 
enunciats dels problemes proposats per a 
expressar les dades que té, els que li 
demanen i els intermedis que necessitaria 
conèixer 

CMCT

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Maneja amb facilitat els coneixements 
previs sobre la matèria, així com els 
adquirits en la unitat i en altres àrees que 
li permeten contestar a les preguntes que 
se li suggerixen 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Advertix de la informació representada 
mitjançant un gràfic i la interpreta 
correctament per a la posterior solució 
d’un problema o qüestió plantejada 

Resoldre problemes seleccionant les dades
i les estratègies apropiades 

Soluciona de manera efectiva els 
problemes que se li presenten, 
seleccionant prèviament les dades 
necessàries i l’estratègia més adequada en 
cada cas. 

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora i/o el full de càlcul 
per a realitzar càlculs i/o comprovar 
operacions coneixent les tecles adequades 
que li permeten operar en les unitats de 
mesures adequades 

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com i al web per a 
reforçar i/o ampliar els coneixements 
adquirits en la unitat 

CAA

Aplicar estratègies per a la millora del 
pensament creatiu, crític, emocional i 
interdependent 

Aplica els coneixements adquirits sobre 
trigonometria per a inventar problemes 
intermedis que li permeten resoldre els 
problemes proposats 

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge 

És coneixedor de com millorar el seu 
aprenentatge i per a això organitza els 
recursos que necessita per a enfrontar-se a
un nou contingut i quins són els passos en 
el procés del mateix 

CSYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes 

Dialoga amb els companys i companyes 
quan es presenta una situació de conflicte 
a l’aula 

Aplicar drets i deures de la convivència 
ciutadana en el context de l’escola 

Coneix quins són els seus deures a l’aula i
els aplica, afavorint la convivència 

SIEP Trobar possibilitats en l’entorn que 
d’altres no aprecien 

Relaciona amb facilitat el seu propi entorn
amb exemples pràctics sobre els 
problemes que se li proposen, facilitant la 
comprensió dels enunciats a resoldre 



Gestionar el treball del grup coordinant 
tasques i temps 

Coordina adequadament el temps i les 
tasques de cada component quan realitzen,
de forma conjunta, activitats de grup

CCS

Elaborar treballs i presentacions amb 
sentit estètic 

Resol triangles de diferents tipus i 
problemes trigonomètrics qualssevol 
realitzant la seua representació gràfica, en 
la qual cuida tots els detalls 

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del pensament 
científic 

Reconeix la importància dels estudis sobre
triangles al llarg de la història i com 
aquests han afavorit en l’evolució del 
pensament científic 



TEMA 5: FÓRMULES I FUNCIONS TRIGONOMÈTRIQUES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Fórmules trigonomètriques 

- Raons trigonomètriques de l’angle
suma, de la diferència de dos 
angles, de l’angle doble i de l’angle
meitat. 
- Sumes i diferències de sinus i 
cosinus. 
- Simplificació d’expressions 
trigonomètriques mitjançant 
transformacions en productes. 
Equacions trigonomètriques 
- Resolució d’equacions 
trigonomètriques. 
El radiant 
- Relació entre graus i radiants. 
- Utilització de la calculadora en 
manera RAD. 
- Pas de graus a radiants, i 
viceversa. 
Les funcions trigonomètriques 
- Identificació de les funcions 
trigonomètriques sinus, cosinus i 
tangent. 
- Representació de les funcions 
sinus, cosinus i tangent. 

1. Conèixer les fórmules 
trigonomètriques 
fonamentals (suma i resta 
d’angles, angle doble, 
angle meitat i suma i 
diferència de sinus i 
cosinus) i aplicar-les a 
càlculs diversos 

1.1. Utilitza les fórmules 
trigonomètriques (suma, resta, angle 
doble...) per a obtindre les raons 
trigonomètriques d’alguns angles a 
partir d’altres. 

1.2. Simplifica expressions amb 
fórmules trigonomètriques. 
1.3. Demostra identitats 
trigonomètriques. 
1.4. Resol equacions trigonomètriques 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Conèixer la definició de 
radiant i utilitzar-lo per a 
descriure les funcions 
trigonomètriques. 

2.1. Transforma en radiants un angle 
donat en graus, i viceversa. 

2.2. Reconeix les funcions 
trigonomètriques donades mitjançant 
les seues gràfiques. 
2.3. Representa qualsevol de les 
funcions trigonomètriques (sinus, 
cosinus o tangent) sobre uns eixos 
coordenats, en l’eix d’abscisses del qual
s’han assenyalat les mesures, en 
radiants, dels angles més rellevants 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conèixer i aplicar les fórmules trigonomètriques fonamentals. 
2. Dominar el concepte de radiant i les característiques i gràfiques de la funcions trigonomètriques 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 5 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència. 

S’expressa de forma correcta quan intervé
en l’aula utilitzant expressions coherents i 
adequades per a cada ocasió 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses. 

Demostra fórmules trigonomètriques 
utilitzant les propietats matemàtiques 
treballades en la unitat que després aplica 
en diverses situacions 

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i les correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara
i respectant el torn de paraula 

CMCT

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc. 

Utilitza els conceptes tractats en la unitat 
de forma adequada i les relacions entre 
ells 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic. 

Identifica i representa fàcilment les 
gràfiques de les funcions elementals: 
sinus, cosinus i tangent 

Organitzar la informació utilitzant 
procediments matemàtics. 

Es planteja, prèviament a enfrontar-se a 
una demostració: què té, què vol 
demostrar, què necessita per a això... 

CD

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o altres pàgines 
web per a complementar els continguts de 
la unitat i ampliar el seu coneixement. 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Maneja la  calculadora de forma adequada
coneixent les tecles per a introduir 
mesures en graus i radiants i passar d’una 
a l’altra 

CAA

Seguir els passos establits i prendre 
decisions sobre els següents en funció dels
resultats intermedis. 

Coneix les propietats dels angles i les 
aplica de forma efectiva per a realitzar 
demostracions, de manera que, si el 
resultat final no és el correcte, revisa els 
passos intermedis per a localitzar, per ell 
mateix, l’error i el modifica 

Avaluar la consecució d'objectius 
d'aprenentatge

Realitza les activitats finals de la unitat i 
les utilitza per a autoavaluar els 
coneixements adquirits 

CSYC

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 

Ajuda els companys/es  que presenten 
alguna dificultat en la consecució dels 
objectius del tema de forma espontània 

SIEP

Generar noves i divergents possibilitats 
des de coneixements previs del tema 

Resol relacions trigonomètriques que ell 
mateix proposa per a comprovar la seua 
veracitat tenint en compte els seus 
coneixements previs i els adquirits en la 
unitat 

CEC Apreciar la bellesa de les expressions 
artístiques i de les manifestacions de 
creativitat i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià 

Representa funcions trigonomètriques de 
forma adequada, sense deixar-se detalls 
que puguen portar a confusió, així com 
modificacions d’elles mateixes per a 
comprovar què és el que succeïx (–sin α, 



2 cos α, etc.) 



TEMA 6: VECTORS 

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Vectors. Operacions 

- Definició de vector: mòdul, 
direcció i sentit. Representació. 
- Producte d’un vector per un 
número. 
- Suma i resta de vectors. 
- Obtenció gràfica del producte 
d’un número per un vector, del 
vector suma i del vector diferencia. 
Combinació lineal de vectors 
- Expressió d’un vector com a 
combinació lineal d’altres. 
Concepte de base 
- Coordenades d’un vector respecte
d’una base. 
- Representació d’un vector donat 
per les seues coordenades en una 
certa base. 
- Reconeixement de les 
coordenades d’un vector 
representat en una certa base. 
- Operacions amb vectors donats 
gràficament o per les seues 
coordenades 

Producte escalar de dos vectors

- Propietats. 
- Expressió analítica del producte 
escalar en una base ortonormal. 
- Aplicacions: mòdul d’un vector, 
angle de dos vectors, ortogonalitat. 
- Càlcul de la projecció d’un vector
sobre l’altre. 
- Obtenció de vectors unitaris amb 
la direcció d’un vector donat. 
- Càlcul de l’angle que formen dos 
vectors. 
- Obtenció de vectors ortogonals a 
un vector donat. 
- Obtenció d’un vector coneixent el
seu mòdul i l’angle que forma amb 
un altre 

1. Conèixer els vectors i les 
seues operacions i 
utilitzar-los per a la 
resolució de problemes 
geomètrics 

1.1. Efectua combinacions lineals de 
vectors gràficament i mitjançant les 
seues coordenades. 

1.2. Expressa un vector com a 
combinació lineal d’altres dos, 
gràficament i mitjançant les seues 
coordenades. 
1.3. Coneix i aplica el significat del 
producte escalar de dos vectors, les 
seues propietats i la seua expressió 
analítica en una base ortonormal. 
1.4. Calcula mòduls i angles de vectors 
ateses les seues coordenades en una 
base ortonormal i l’aplica en situacions 
diverses. 
1.5. Aplica el producte escalar per a 
identificar vectors perpendiculars, 
ateses les seues coordenades en una 
base ortonormal 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conèixer els vectors i les seues operacions i utilitzar-los per a la resolució de problemes geomètrics 

Temporalització: 5 sessions



Aportació de la unitat 6 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals 

Definix i fa servir correctament conceptes 
relacionats amb els coneixements 
adquirits en la unitat: mòdul, direcció, 
sentit, producte d’un vector per un 
escalar... cuidant les normes ortogràfiques 
i gramaticals 

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions de l’aula per part del 
professor i en les intervencions realitzades
per les companyes i els companys 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses 

Inventa problemes referits a la vida 
quotidiana que necessiten el càlcul de 
mòduls i angles de vectors ateses les seues
coordenades 

CMCT

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Comprén i sap interpretar gràficament el 
producte d’un número per un vector, del 
vector suma i del vector diferencia, així 
com un vector donat per les seues 
coordenades en una certa base 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els seus procediments són 
clars i eficaços 

Organitzar la informació utilitzant 
procediments matemàtics 

Extrau la informació important i 
l’organitza per a utilitzar el procediment 
més adequat en cada cas 

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Investiga al web sobre programes per a 
dibuixar vectors que li faciliten, de forma 
visual, la comprensió de certs conceptes: 
base ortogonal, vectors perpendiculars 

CAA

Identificar potencialitats personals com a 
aprenent: estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, funcions 
executives 

És conscient sobre com aprèn i utilitza el 
seu autoconeixement per a millorar en la 
seua pràctica acadèmica 

Aplicar estratègies per a la millora del 
pensament creatiu, 
crític,emocional,interdependent. 

Aplica destreses de pensament per a 
millorar la seua creativitat i el seu esperit 
crític davant els continguts de la unitat 

SYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes. 

Dialoga amb les companyes i els 
companys quan es presenta una situació 
de conflicte a l’aula 

SIEP

Gestionar el treball del grup coordinant 
tasques i temps 

Organitza de forma adequada el treball 
que realitza en grup 

Optimitzar recursos personals basant-se 
en les fortaleses pròpies 

Utilitza els seus coneixements previs en la
matèria i les seues fortaleses l’hora 
d’enfrontar-se a qualsevol tasca 
dificultosa 

CEC
Elaborar treballs i presentacions amb 
sentit estètic 

Resol operacions i problemes amb vectors
realitzant la seua representació gràfica, en 
la qual cuida tots els detalls 



TEMA 7: GEOMETRIA ANALÍTICA

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Sistema de referència en el pla 

- Coordenades d’un punt. 
Aplicacions dels vectors a 
problemes geomètrics 
- Coordenades d’un vector que unix
dos punts, punt mitjà d’un 
segment... 
Equacions de la recta 
- Vectorial, paramètriques i general.
- Pas d’un tipus d’equació a un 
altre. 
Aplicacions dels vectors a 
problemes mètrics 
- Vector normal. 
- Obtenció de l’angle de dues rectes
a partir dels seus pendents. 
- Obtenció de la distància entre dos 
punts o entre un punt i una recta. 
- Reconeixement de la 
perpendicularitat. 
Posicions relatives de rectes 
- Obtenció del punt de tall de dues 
rectes. 
- Equació explícita de la recta. 
Pendent. 
- Forma punt-pendent d’una recta. 
- Obtenció del pendent d’una recta. 
Recta que passa per dos punts. 
- Relació entre els pendents de 
rectes paral·lels o perpendiculars 

- Obtenció d’una recta paral·lela 
(o perpendicular) a una altra que 
passa per un punt. 

- Feix de rectes 

1. Conèixer i dominar les 
tècniques de la geometria 
analítica plana 

1.1. Troba el punt mitjà d’un segment 
i el simètric d’un punt respecte de 
l’altre. 

1.2. Utilitza els vectors i les seues 
relacions per a obtindre un punt a partir 
d’altres (baricentre d’un triangle, quart 
vèrtex d’un paral·lelogram, punt que 
dividix a un segment en una proporció 
donada...). 
1.3. Obté diferents tipus d’equacions 
d’una recta a partir d’alguns dels seus 
elements (dos punts, punt i pendent, 
punt i vector direcció...) o d’altres 
equacions 

1.4. Estudia la posició relativa de 
dues rectes i, en el seu cas, troba el 
seu punt de tall (donades amb 
diferents tipus d’equacions). 

1.5. Ateses dues rectes (expressades 
amb diferents tipus d’equacions) 
establix relacions de paral·lelisme o 
perpendicularitat i calcula l’angle que 
formen. 
1.6. Calcula l’angle entre dues rectes 
(donades amb diferents tipus 
d’equacions) 

1.7. Calcula la distància entre dos 
punts o d’un punt a una recta. 

1.8. Resol exercicis relacionats amb un 
feix de rectes. 
1.9. Resol problemes geomètrics 
utilitzant eines analítiques 

CCL,

CMCT,

CAA,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conèixer i dominar les tècniques de la geometria analítica plana 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 7 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals 

Comprén de forma autònoma els textos 
que se li presenten en la unitat, així com 
els exemples resolts del llibre o els 
proposats pel professor 

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o en diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives 

Utilitza de forma àgil representacions 
gràfiques per a expressar el que vol dir 

CMCT

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc 

Coneix i sap calcular de forma adequada 
diferents element treballats en la unitat: 
punt mitjà d’un segment, punt simètric, 
baricentre 

Reconèixer la importància de la ciència en
la nostra vida quotidiana 

Reconeix la importància que té l’aplicació
dels vectors a problemes mètrics per als 
geomètrics que, de cap altra manera, no es
podrien realitzar 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els seus procediments són 
clars i eficaços. 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d'informació

Busca informació per a reforçar i/o 
ampliar continguts de la unitat en 
diferents fonts, anomenant-les a tota hora 

Utilitzar els diferents canals de 
comunicació audiovisual per a transmetre 
informacions diverses 

Utilitza diferent mitjans audiovisuals per a
transmetre informació sobre els continguts
de la unitat (gràfics en trames diverses, 
programes informàtics...) 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Realitza un mapa mental sobre els seus 
coneixements previs de rectes (pendent, 
ordenat en l’origen, punt-pendent...) 
perquè no entren en contradicció amb els 
continguts que treballarà aquesta unitat 
respecte de vectors 

Seguir els passos establits i prendre 
decisions sobre els següents en funció dels
resultats intermedis 

Coneix com es passa d’una forma de la 
recta a una altra i aplica el procediment 
seguint els passos adequats si el resultat 
final no és el correcte, revisa els 
intermedis per a localitzar, per ell mateix, 
l’error. 

CSYC
Aplicar drets i deures de la convivència 
ciutadana en el context de l’escola 

Coneix quins són els seus deures a l’aula i
els aplica, afavorint la convivència 

SIEP

Generar noves i divergents possibilitats 
des de coneixements previs del tema. 

Resol problemes en els quals intervenen 
diferents rectes inventades per ell i realitza
un estudi exhaustiu sobre la seua 
posicions relatives (punt de tall, angle que
formen...). 

CEC

Valorar la interculturalitat com una font de
riquesa personal i cultural 

Reconeix la importància de la interacció 
amb d’altres per a afavorir els diferents 
punts de vista i enriquir la visió de la 
unitat 



TEMA 8: FUNCIONS ELEMENTALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Funcions elementals. 
Composició i funció inversa 

- Domini de definició d’una funció.
- Obtenció del domini de definició 
d’una funció donada per la seua 
expressió analítica. 
- Representació de funcions 
definides «a trossos». 
- Funcions quadràtiques. 
Característiques. 
- Representació de funcions 
quadràtiques, i obtenció de la seua 
expressió analítica. 
- Funcions de proporcionalitat 
inversa. Característiques. 
- Representació de funcions de 
proporcionalitat inversa, i obtenció 
de la seua expressió analítica 

- Funcions radicals. 
Característiques. 

- Representació de funcions 
radicals, i obtenció de la seua 
expressió analítica. 
- Funcions exponencials. 
Característiques. 
- Representació de funcions 
exponencials, i reconeixement com 
a exponencial d’alguna funció 
donada per la gràfica. 
- Funcions logarítmiques. 
Característiques. 
- Representació de funcions 
logarítmiques, i reconeixement com
a logarítmica d’alguna funció 
donada per la seua gràfica. 
- Funcions arc. Característiques. 
- Relació entre les funcions arc i les
trigonomètriques. 
- Composició de funcions. 
- Obtenció de la funció composta 
d’altres dues de donades. 
Descomposició d’una funció en els 
seus components. 
- Funció inversa o recíproca d’una 
altra. 
- Traçat de la gràfica d’una funció 
coneguda la de la seua inversa 

1. Conèixer el concepte de 
domini de definició d’una 
funció i obtindre'l

1.1. Obté el domini de definició 
d’una funció donada per la seua 
expressió analítica. 

1.2. Reconeix i expressa amb correcció 
el domini d’una funció donada 
gràficament. 
1.3. Determina el domini d’una funció 
tenint en compte el context real de 
l’enunciat 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

2. Conéixer les famílies de 
funcions elementals i 
associar les seues 
expressions analítiques 
amb les formes de les 
seues gràfiques. 

2.1. Associa la gràfica d’una funció 
lineal o quadràtica a la seua expressió
analítica. 

2.2. Associa la gràfica d’una funció 
radical o de proporcionalitat inversa a la
seua expressió analítica. 
2.3. Associa la gràfica d’una funció 
exponencial o logarítmica a la seua 
expressió analítica. 
2.4. Associa la gràfica d’una funció 
elemental a la seua expressió analítica 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC

3. Dominar el maneig de 
funcions elementals, així 
com de les funcions 
definides «a trossos». 

3.1. Obté l’expressió d’una funció 
lineal a partir de la seua gràfica o 
d’alguns elements. 

3.2. A partir d’una funció quadràtica 
donada, reconeix la seua forma i la seua
posició i la representa. 
3.3. Representa una funció exponencial 
i una funció logarítmica donades per la 
seua expressió analítica 

3.4. Obté l’expressió analítica d’una 
funció quadràtica o exponencial a 
partir de la seua gràfica o d’alguns 
dels seus elements. 

3.5. Representa funcions definides «a 
trossos» (només lineals i quadràtiques). 
3.6. Obté l’expressió analítica d’una 
funció donada per un enunciat (lineals, 
quadràtiques i exponencials). 

4. Reconèixer les 
transformacions que es 
produïxen en les gràfiques 
com a conseqüència 
d’algunes modificacions 
en les seues expressions 
analítiques

4.1. Representa y=f(x)±k, y=f(x±k), 
y=-f(x) a partir de y=f(x)

4.2. Representa y=∣ f (x)∣  a partir 
de la gràfica de y=f(x). 
4.3. Obté l’expressió de y=∣ax+ b∣ | 
identificant les equacions de les rectes 
que la formen 

5. Conèixer la composició de
funcions i les relacions 
analítiques i gràfiques que 
existixen entre una funció 
i la seua inversa o 

5.1. Compon dos o més funcions. 

5.2. Reconeix una funció com composta
d’altres dues, en casos senzills. 
5.3. Atesa la gràfica d’una funció, 
representa la de la seua inversa i obté 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,



recíproca valors d’una a partir dels de l’altra. 
5.4. Obté l’expressió analítica de la 
inversa d’una funció en casos senzills 

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conèixer les característiques de funcions elementals, associar les seues expressions analítiques a les seues gràfiques i reconèixer
les transformacions que es produïxen en aquestes com a conseqüència d’algunes modificacions en la seua expressió analítica. 
2. Conèixer la composició de funcions i la funció inversa d’una de donada 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 8 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència 

S’expressa amb coherència i correcció 
quan explica com ha desenvolupat una 
activitat de la unitat 

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o en diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives 

Realitza representacions gràfiques per a 
fer-se entendre quan es comunica a l’aula 
amb el professor o amb els companys 

Utilitzar els coneixements sobre la llengua
per a buscar informació i llegir textos en 
qualsevol situació 

Utilitza els seus coneixements previs de la
llengua per a llegir textos, expressions o 
gràfics en què intervenen funcions 
elementals i/o les seues expressions 
analítiques 

CMCT

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Associa a les diferents funcions 
treballades en la unitat les seues 
representacions gràfiques i viceversa 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats, sent els procediments clars i 
eficaços 

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Utilitza els seus coneixement previs sobre 
matemàtiques per a comprendre’n alguna 
funcions noves (part sencera, part 
decimal, valor absolut...) que es troben 
lligades a situacions del món real 

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora i altres programes 
informàtics per a facilitar-se els càlculs i 
representacions i rendibilitzar el seu 
treball 

Utilitzar els diferents canals de 
comunicació audiovisual per a transmetre 
informacions diverses 

Representa funcions en diferents canals de
comunicació audiovisual (llapis i paper, 
imatges fixes, vídeos, Geogebra...) 

CAA

Aplicar estratègies per a la millora del 
pensament creatiu, crític, emocional, 
interdependent 

Aplica destreses de pensament creatiu per 
a construir funcions transformades o 
compostes 

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge 

És conscient de com és el seu procés 
d’aprenentatge i de què és el que necessita
per a aprendre, planificant anteriorment 
quins recursos necessita perquè l’esmentat
procés siga efectiu 

CSYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes 

Es comunica amb els companys i 
companyes de forma activa quan es 
desenvolupen situacions de treball comú a
l’aula 

SIEP

Trobar possibilitats en l’entorn que 
d’altres no aprecien 

Troba en el seu entorn més pròxim 
situacions que es poden reflectir 
mitjançant les funcions treballades en la 
unitat 

CEC
Elaborar treballs i presentacions amb 
sentit estètic. 

Representa diferents funcions de forma 
adequada i prestant especial atenció als 
detalls 



TEMA 9: LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Continuïtat. Discontinuïtats 

- Domini de definició d’una funció.
- Reconeixement sobre la gràfica 
de la raó de la discontinuïtat d’una 
funció en un punt. 
- Decisió sobre la continuïtat o 
discontinuïtat d’una funció 
Límit d’una funció en un punt 
- Representació gràfica de les 
diferents possibilitats de límits en 
un punt. 
- Càlcul de límits en un punt: 
De funcions contínues en el punt. 
De funcions definides a trossos. 
De quocient de polinomis. 

Límit d’una funció en+∞o en -
∞

- Representació gràfica de les 
diferents possibilitats de límits 
quan x→±∞
- Càlcul de límits: 
De funcions polinòmiques. 
De funcions inverses de 
polinòmiques. 
De funcions racionals 

Branques infinites asímptotes 

- Obtenció de les branques infinites
d’una funció polinòmica quan

x→±∞
- Obtenció de les branques infinites
d’una funció racional quan x→c-,
x→c+ , x→+ ∞ i

x→−∞

1. Conéixer el significat 
analític i gràfic dels 
diferents tipus de límits i 
identificar-los sobre una 
gràfica 

1.1. Atesa la gràfica d’una funció 
reconeix el valor dels límits quan

x→+ ∞ x→−∞  x→ c i 

límits laterals en un punt. 
1.2. Interpreta gràficament expressions 

del tipus lim
x→ α

f (x)=β ( α i β 

nombres o ∞, així com els límits 
laterals 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Adquirir un cert domini 
del càlcul de límits sabent 
interpretar el significat 
gràfic dels resultats 
obtinguts 

2.1. Calcula el límit en un punt d’una 
funció contínua. 

2.2. Calcula el límit en un punt d’una 
funció racional en la qual s’anul·la el 
denominador i no el numerador i 
distingix el comportament per 
l’esquerra i per la dreta. 
2.3. Calcula el límit en un punt d’una 
funció racional en la qual s’anul·len 
numerador i denominador. 
2.4. Calcula els límits quan  o

x→+ ∞ o x→−∞ de funcions 
polinòmiques. 
2.5. Calcula els límits quan x→−∞
o x→+ ∞  de funcions racionals. 
2.6. Calcula el límit de funcions 
definides «a trossos», en un punt 
qualsevol o quan x→+ ∞ o

x→−∞

3. Conéixer el concepte de 
funció contínua i 
identificar la continuïtat o 
la discontinuïtat d’una 
funció en un punt 

3.1. Atesa la gràfica d’una funció 
reconeix si en un cert punt és 
contínua o discontínua i en aquest 
últim cas identifica la causa de la 
discontinuïtat. 

3.2. Estudia la continuïtat d’una funció 
donada «a trossos». 
3.3. Estudia la continuïtat de funcions 
racionals donades per la seua expressió 
analítica 

4. Conéixer els diferents 
tipus de branques infinites 
(branques parabòliques i 
branques que se cenyixen 
a asímptotes verticals 
horitzontals i obliqües) i 
dominar la seua obtenció 
en funcions polinòmiques 
i racionals 

4.1. Troba les asímptotes verticals 
d’una funció racional i representa la 
posició de la corba respecte d’elles. 

4.2. Estudia i representa les branques 
infinites d’una funció polinòmica. 
4.3. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→+ ∞ i x→−∞
(Resultat: branques parabòliques). 
4.4. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→−∞ i x→+ ∞
(Resultat: asímptota horitzontal). 
4.5. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→+ ∞ i x→−∞  
(Resultat: asímptota obliqua). 
4.6. Troba les branques infinites d’una 
funció racional i representa la posició 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP,

CEC



de la corba respecte d’elles. 
4.7. Estudia i representa les branques 
infinites en funcions trigonomètriques, 
exponencials i logarítmiques senzilles 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer els diferents tipus de límits, identificar-los sobre la gràfica d’una funció, calcular- los analiticamente i interpretar el 
seu significat. 
2. Identificar la continuïtat o la discontinuïtat d’una funció en un punt. 
3. Aplicar el càlcul de límits a l’estudi de les branques infinites de funcions polinòmiques i racionals, i a la seua representació 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 9 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i les correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara
i respectant el torn de paraula 

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals 

Comprén, basant-se en els seus 
coneixements previs, a què tendix el límit 
d’una funció quan tendix a +∞ o a -∞ 
quan la veu representada. 

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals 

Definix i fa servir correctament conceptes 
relacionats amb els coneixements 
adquirits en la unitat utilitzant-los de 
manera adequada per a expressar-se, tant 
de forma oral com escrita 

CMCT

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc 

Coneix i utilitza de forma correcta els 
elements matemàtics bàsics necessaris per
a la unitat: domini, continuïtat, 
discontinuïtat, límit, branques, asímptotes 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els procediments són clars i 
eficaços 

Resoldre problemes seleccionant les dades
i les estratègies apropiades 

Utilitza adequadament les tècniques 
apreses per a calcular els elements que se 
li demanen en cada problema proposat 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Comprén i interpreta, en funcions 
polinòmiques i racionals representades, 
per què són d’una de determinada forma 
les seues branques infinites i no d’una 
altra 

CD

Seleccionar l’ús de les diferents fonts 
segons la seua fiabilitat 

Avalua les fonts consultades segons la 
seua fiabilitat i reflexiona sobre la 
conveniència d’utilitzar la informació 
extreta de les mateixes 

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com i al web per a 
complementar i/o ampliar informació 
sobre la unitat 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Realitza un mapa mental previ a la unitat 
amb els continguts que posseïx a prop de 
les funcions per a, d’aquesta manera, 
saber amb certesa quin és el coneixement 
amb què partix i què necessita reforçar per
a enfrontar-se a aquesta unitat 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge 

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals de la unitat per 
a autoavaluar els coneixements adquirits 

CSYC

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 

Ajuda els companys i companyes que 
presenten alguna dificultat en la 
consecució dels objectius del tema de 
forma espontània 

SIEP

Mostrar iniciativa personal per a 
començar o promoure accions noves 

Inventa, de forma espontània, xicotetes 
modificacions en les funcions amb què 
treballa per a estudiar com canvia el 
comportament de les seues asímptotes 

CEC Elaborar treballs i presentacions amb Representa funcions polinòmiques i 



sentit estètic racionals i les seues asímptotes quan tots 
els detalls perquè no hi haja lloc a cap 
confusió 



TEMA 10: DERIVADES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Taxa de variació mitjana 

- Càlcul de la T.V.M. d’una funció 
per a diferents intervals. 
- Càlcul de la T.V.M. d’una funció 
per a intervals molt xicotets i 
assimilació del resultat a la variació
en aquest punt. 
Derivada d’una funció en un 
punt 
- Obtenció de la variació en un punt
mitjançant el càlcul de la T.V.M. de
la funció per a un interval variable 
h i obtenció del límit de l’expressió
corresponent quan h→0
 Funció derivada d’altres. Regles 
de derivació 
- Aplicació de les regles de 
derivació per a trobar la derivada 
de funcions. 
Aplicacions de les derivades 
- Troba el valor d’una derivada en 
un punt concret 

- Obtenció de la recta tangent a 
una corba en un punt. 

- Càlcul dels punts de tangent 
horitzontal d’una funció. 
Representació de funcions 
- Representació de funcions 
polinòmiques de grau superior a 
dos. 
- Representació de funcions 
racionals 

1. Conéixer la definició de 
derivada d’una funció en 
un punt, interpretar-la 
gràficament i aplicar-la per
al càlcul de casos concrets 

1.1. Troba la taxa de variació mitjana 
d’una funció en un interval i la 
interpreta. 

1.2. Calcula la derivada d’una funció en
un punt a partir de la definició. 
1.3. Aplicant la definició de derivada 
troba la funció derivada d’una altra 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les per 
a trobar la funció derivada 
d’una altra 

2.1. Troba la derivada d’una funció 
senzilla. 

2.2. Troba la derivada d’una funció en 
què intervenen potències no senceres, 
productes i quocients. 
2.3. Troba la derivada d’una funció 
composta 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
3. Utilitza la derivació per a 

trobar la recta tangent a 
una corba en un punt, els 
màxims i els mínims d’una
funció, els intervals de 
monotonia

3.1. Troba l’equació de la recta 
tangent a una corba. 

3.2. Localitza els punts singulars d’una 
funció polinòmica o racional i els 
representa. 
3.3. Determina els trams on una funció 
creix o decreix 

4. Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) en la 
representació de funcions i
dominar la representació 
sistemàtica de funcions 
polinòmiques i racionals 

4.1. Representa una funció de la qual 
es coneixen les dades més rellevants 
(branques infinites i punts singulars). 

4.2. Descriu amb correcció totes les 
dades rellevants d’una funció donada 
gràficament. 
4.3. Representa una funció polinòmica 
de grau superior a dos. 
4.4. Representa una funció racional amb
denominador de primer grau i una 
branca asimptòtica. 
4.5. Representa una funció racional amb
denominador de primer grau i una 
branca parabòlica. 
4.6. Representa una funció racional amb
denominador de segon grau i una 
asímptota horitzontal. 
4.7. Representa una funció racional amb
denominador de segon grau i una 
asímptota obliqua. 
4.8. Representa una funció racional amb
denominador de segon grau i una 
branca parabòlica 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer i aplicar la definició de derivada d’una funció en un punt i interpretar-la gràficament. 
2. Utilitzar la derivació per a trobar l’equació de la recta tangent a una corba en un punt, obtindre els punts singulars i els intervals 
de creixement. 
3. Integrar totes les eines bàsiques de l’anàlisi a la representació de funcions i dominar la representació de funcions polinòmiques i 
racionals 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 10 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara 
i respectant el torn de paraula
 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses 

Realitza un esquema-resum on explica, 
amb les seues paraules, com representar 
funcions de forma sistemàtica 

Mantindre una actitud favorable cap a la 
lectura 

Realitza la lectura comprensiva dels textos
científics exposats en la unitat i mostra 
interés per llegir textos complementaris 
recomanats pel professor
 

CMCT

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Utilitza la introducció històrica presentada
en la unitat per a una millor comprensió 
de la rellevància que té l’estudi de les 
derivades en l’actualitat 

Resoldre problemes seleccionant les dades
i les estratègies apropiades 

Selecciona l’estratègia més adequada per 
a enfrontar-se a un problema depenent del 
tipus de funció que siga.
 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

S’expressa amb el vocabulari adequat i de 
forma correcta utilitzant els conceptes de 
la unitat 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com i al web per a 
reforçar i/o ampliar els coneixements 
adquirits en la unitat 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora per a l’aprenentatge
de l’ús d’algunes funcions desconegudes 
que és essencial en aquest curs destacant 
positivament les activitats interativas de 
Geogebra incloses al web de l’editorial 
que permet la visualització dinàmica i la 
manipulació de les gràfiques 

CAA

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge 

Organitza la informació en un 
resum/quadre per a organitzar les 
propietats treballades dels nombres 
naturals 

Prendre consciència dels processos 
d’aprenentatge 

Reflexiona sobre com ha aprés el paper 
que exercixen les eines bàsiques de 
l’anàlisi (límits, derivades...) en la 
representació de funcions i açò el fa 
dominar la representació sistemàtica de 
funcions polinòmiques i racionals.

CSYC
Aplicar drets i deures de la convivència 
ciutadana en el context de l’escola. 

Coneix quins són els seus deures a l’aula i
els aplica, afavorint la convivència en ella.

SIEP Ser constant en el treball superant les 
dificultats 

Treballa de forma constant i no es rendix 
davant de qualsevol dificultat que puga 



sorgir 

CEC

Mostrar respecte envers el patrimoni 
cultural mundial als seus diferents 
vessants (artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les persones 
que han contribuït al seu desenvolupament

Reconeix la importància de Newton i 
Leibniz en el desenvolupament de la 
matemàtica actual 



TEMA 11: DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Dependència estadística i 
dependència funcional 

- Estudi d’exemples. 
Distribucions bidimensionals 
- Representació d’una distribució 
bidimensional mitjançant un núvol 
de punts. Visualització del grau de 
relació que hi ha entre les dues 
variables. 
Correlació. Recta de regressió 
- Significat de les dues rectes de 
regressió. 
- Càlcul del coeficient de correlació
i obtenció de la recta de regressió 
d’una distribució bidimensional. 
- Utilització de la calculadora en 
manera LR per al tractament de 
distribucions bidimensionals. 
- Utilització de les distribucions 
bidimensionals per a l’estudi i 
interpretació de problemes 
sociològics científics o de la vida 
quotidiana. 
Taules de doble entrada 
- Interpretació. Representació 
gràfica. 
- Tractament amb la calculadora. 

1. Conéixer les distribucions 
bidimensionals 
representar-les i analitzar-
les mitjançant el seu 
coeficient de correlació. 
Saber valdre’s de la 
calculadora per a 
almecenar dades i calcular 
aquests paràmetres 

1.1. Representa mitjançant un núvol 
de punts una distribució 
bidimensional i avalua el grau i el 
signe de la correlació que hi ha entre 
les variables. Interpreta núvols de 
punts. 

1.2. Coneix (amb o sense calculadora), 
calcula i interpreta la covariància i el 
coeficient de correlació d’una 
distribució bidimensional 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP,

CEC

2. Conéixer i obtindre les 
equacions (amb i sense 
calculadora) de les rectes 
de regressió d’una 
distribució bidimensional i
utilitzar-les per a realitzar 
estimacions 

2.1. Obté (amb o sense calculadora) 
l’equació, la recta de regressió de Y 
sobre X i es val d’ella per a realitzar 
estimacions, tenint en compte la 
fiabilitat dels resultats. 

2.2. Coneix l’existència de dues rectes 
de regressió, les obté i representa, i 
relaciona l’angle entre ambdues amb el 
valor de la correlació 

3. Resoldre problemes en els 
quals les dades vénen 
donades en taules de doble
entrada

3.1. Resol problemes en els quals les 
dades vénen donades en taules de 
doble entrada 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer les distribucions bidimensionals representar-les (a partir de dades donades en taules o mitjançant taules de doble 
entrada), analitzar-les pel seu coeficient de correlació i obtindre les equacions de les rectes de regressió d’una distribució 
bidimensional per a realitzar estimacions. Saber valdre’s de la calculadora per a almecenar dades i calcular aquests paràmetres 

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 11 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència 

S’expressa de forma adequada quan es 
referix a continguts de la unitat, presentant
coherència en el seu diàleg. (Correlació, 
covariància, coeficient de regressió...). 

Compondre diferents tipus de textos 
creativament amb sentit literari 

Compon un text explicant els resultats del 
seu estudi bidimensional una vegada 
calculades la recta de regressió de Y sobre 
X i la de X sobre Y 

CMCT

Aplicar mètodes d’anàlisis rigoroses per a 
millorar la comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits (biològic, 
geològic, físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

És metòdic quan s’enfronta a l’estudi 
bidimensional d’un problema de la vida 
quotidiana 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Interpreta correctament un núvol de punts 
i associa a aquesta el valor del coeficient 
de correlació aproximat 

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana. 

Aplica les estratègies estudiades en la 
unitat a l’hora de resoldre problemes 

CD

Elaborar i publicitar informació pròpia 
derivada de l’obtinguda a través de 
mitjans tecnològics 

Elabora un díptic amb els continguts de la 
unitat mitjançant un programa informàtic i
el presenta als seus companys i 
companyes 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Aprén a utilitzar la calculadora en manera 
LR per al tractament de distribucions 
bidimensionals 

CAA

Identificar potencialitats personals com a 
aprenent: estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, funcions 
executives 

Pensa sobre com, al llarg del curs, han 
sigut els seus estils d’aprenentatge i 
realitza una reflexió sobre això, per a ser 
conscient de com aprén millor i què 
necessita reforçar per a pròxims cursos 

CSYC
Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes. 

Es comunica amb els seus companys de 
forma activa quan es desenvolupen 
situacions de treball comú a l’aula 

SIEP

Assumir les responsabilitats encomanades
i donar compte d’elles. 

Assumix quins són les seues 
responsabilitats quan realitza un treball en
grup i plasma en ell quins han sigut 
aquestes, així com el grau de consecució 
de les mateixes 

Gestionar el treball del grup coordinant 
tasques i temps 

Coordina adequadament el temps i les 
tasques de cada component quan realitza 
activitats grupals 

CEC

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del pensament 
científic 

Reconeix la importància de l’evolució de 
l’estadística unidimensional a 
bidimensional ja que aquesta última 
afavorix l’estudi i interpretació de 
problemes sociològics científics o de la 
vida quotidiana 



TEMA 12: NOMBRES COMPLEXOS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Nombres complexos 

- Unitat imaginària. Nombres 
complexos en forma binomial. 
- Representació gràfica de nombres
complexos. 
- Operacions amb nombres 
complexos en forma binomial. 
- Propietats de les operacions amb 
nombres complexos. 
Nombres complexos en forma 
polar 
- Mòdul i argument. 
- Pas de forma binomial a forma 
polar i viceversa. 
- Producte i quocient de complexos 
en forma polar 

- Potència d’un complex. 

- Fórmula de Moivre. 
- Aplicació de la fórmula de Moivre
en trigonometria. 
Radicació de nombres complexos 
- Obtenció de les arrels n-ésimas 
d’un nombre complex. 
Representació gràfica. 
Equacions en el camp dels 
complexos 
- Resolució d’equacions en C. 
Aplicació dels nombres 
complexos a la resolució de 
problemes geomètrics 

1. Conéixer els nombres 
complexos, les seues 
representacions gràfiques, 
els seus elements i les 
seues operacions 

1.1. Realitza operacions combinades 
de nombres complexos posats en 
forma binomial i representa 
gràficament la solució. 

1.2. Passa un nombre complex de forma
binomial a polar, o viceversa, ho 
representa i obté el seu oposat i el seu 
conjugat. 
1.3. Resol problemes en els quals haja 
de realitzar operacions aritmètiques 
amb complexos i per a la qual cosa haja
de dilucidar si s’expressen en forma 
binomial o polar. Es val de la 
representació gràfica en algun dels 
passos. 
1.4. Calcula arrels de nombres 
complexos i les interpreta gràficament. 
1.5. Resol equacions en el camp dels 
nombres complexos. 
1.6. Interpreta i representa gràficament 
igualtats i desigualtats ens nombres 
complexos 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer els nombres complexos, les seues representacions gràfiques, els seus elements i les seues operacions 

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 12 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals. 

Entén el sentit dels textos que es presenten
en la unitat 

Mantindre una actitud favorable cap a la 
lectura 

Efectua la lectura comprensiva de la 
inicial i extrau les idees principals 

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència. 

S’expressa de forma correcta quan intervé
en l’aula a prop dels continguts de la 
unitat mantenint la coherència en el seu 
discurs 

CMCT

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc. 

Reconeix i associa el valor d’i, 
considerant l’expressió a + bi i les seues 
operacions, així com la seua forma polar 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic. 

Comprén la representació dels nombres 
imaginaris i la interpreta adequadament en
un eix de coordenades 

Aplicar mètodes d’anàlisis rigoroses per a 
millorar la comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits (biològic, 
geològic, físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

Aplica els coneixements adquirits en la 
unitat, respecte dels números complets, 
per a ampliar el camp dels nombres reals i
poder resoldre equacions de segon grau 
que en el camp dels reals no tenien 
solució 

CD

Seleccionar l’ús de les diferents fonts 
segons la seua fiabilitat 

Avalua les fonts consultades segons la 
seua fiabilitat i reflexiona sobre la 
conveniència d’utilitzar la informació 
extreta de les mateixes 

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o al web per a 
complementar la informació de la unitat i 
ampliar el seu coneixement 

CAA

Generar estratègies per a aprendre en 
diferents contextos d’aprenentatge. 

Organitza la informació en un mapa 
conceptual per a reflectir els continguts 
tractats en la unitat de forma rigorosa i 
afavorir el seu aprenentatge 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge 

Realitza les activitats finals de la unitat 
per a autoavaluar els coneixements 
adquirits 

CSYC

Aplicar drets i deures de la convivència 
ciutadana en el context de l’escola. 

Coneix quins són els seus deures a l’aula i
els aplica, afavorint la convivència 

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes. 

Dialoga amb els companys i compàñeras 
quan es presenta una situació de conflicte 
a l’aula 

SIEP

Ser constant en el treball superant les 
dificultats 

Treballa de forma adequada i constant 
durant tota la unitat i no minven els seus 
esforços malgrat trobar-se amb errors o 
dificultats. 

CEC
Elaborar treballs i presentacions amb 
sentit estètic 

Realitza les representacions gràfiques de 
les arrels cuidant tots els detalls de forma 
que, resulta bonica i simplificadora 



TEMA 13: LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Estudi analític dels llocs 
geomètrics 

- Resolució de problemes de llocs 
geomètrics, identificant la figura 
resultant. 
Equació de la circumferència 
- Característiques d’una equació 
quadràtica en x i i perquè siga una 
circumferència. 
- Obtenció de l’equació d’una 
circumferència a partir del seu 
centre i la seua ràdio. 
- Obtenció del centre i del radi 
d’una circumferència a partir de la 
seua equació. 
- Estudi de la posició relativa d’una
recta i una circumferència. 
- Potència d’un punt a una 
circumferència. 

Estudi analític de les còniques 
com llocs geomètrics 

- Elements característics (eixos, 
focus, excentricitat). 
- Equacions reduïdes. 
Obtenció de l’equació reduïda 
d’una cònica 
- Identificació del tipus de cònica i 
dels seus elements a partir de la 
seua equació reduïda 

1. Obtindre analíticament 
llocs geomètrics 

1.1. Obté l’expressió analítica d’un 
lloc geomètric pla definit per alguna 
propietat, i identifica la figura que es 
tracta 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Resoldre problemes per 
als que es requerisca 
dominar a fons l’equació 
de la circumferència 

2.1. Escriu l’equació d’una 
circumferència determinada per 
alguns dels seus elements o obté els 
elements (centre i ràdio) d’una 
circumferència donada per la seua 
equació. 

2.2. Troba la posició relativa d’una 
recta i una circumferència. 
2.3. Resol exercicis en els quals haja 
d’utilitzar el concepte de potència d’un 
punt respecte d’una circumferència o 
d’eix radical. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

3. Conéixer els elements 
característics de cada una 
de les altres tres còniques 
(el·lipse, hipèrbole, 
paràbola): eixos, focus, 
excentricitat..., i 
relacionar-los amb la seua 
corresponent equació 
reduïda 

3.1. Representa una cònica a partir de
la seua equació reduïda (eixos 
paral·lels als eixos coordenats) i obté 
nous elements d’ella. 

3.2. Descriu una cònica a partir de la 
seua equació no reduïda i la representa. 
3.3. Escriu l’equació d’una cònica 
donada mitjançant la seua representació
gràfica i obté alguns dels seus elements 
característics. 
3.4. Escriu l’equació d’una cònica 
atesos alguns dels seus elements 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Obtindre analíticament llocs geomètrics. 
2. Resoldre problemes per als que es requerisca dominar a fons l’equació de la circumferència. 
3. Conéixer els elements característics de cada una de les altres tres còniques (el·lipse, hipèrbole, paràbola): eixos, focus, 
excentricitat..., i relacionar-los amb la seua corresponent equació reduïda. 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 13 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa, tant en les 
explicacions de l’aula per part del 
professor com en les realitzades pels 
companys i companyes i quan intervé, ho 
fa respectant el torn de paraula 

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència. 

S’expressa de forma correcta quan intervé
en l’aula mantenint coherència en el seu 
discurs 

Mantindre una actitud favorable cap a la 
lectura. 

Efectua la lectura comprensiva dels textos 
que es presenten en els marges i en 
diferents aparatados i extrau les idees 
principals 

CMCT

Reconéixer la importància de la ciència en
la nostra vida quotidiana 

Entén com ha anat evolucionant la ciència
gràcies als diversos plantejaments que 
s’ha fet l’home al llarg de la història i com
s’han generat multitud de problemes en 
pensar al lloc geomètric 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc. 

Coneix els elements característics de 
circumferència, el·lipse, hipèrbole i 
paràbola, i quina és la seua equació 
reduïda 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Coneix i identifica què cònica o elements 
es forma com a resultat d’interassecar un 
pla amb una superfície cònica 

CD

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixements 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o al web per a 
reforçar i/o ampliar els seus coneixements
sobre les còniques 

Elaborar i publicitar informació pròpia 
derivada de l’obtinguda a través de 
mitjans tecnològics 

Elabora un tríptic sobre com es formen les
diferents còniques treballades en la unitat 
i quines són les equacions que les 
caracteritzen mitjançant un programa 
informàtic 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Organitza els continguts en un esquema-
resum de manera que li permet observar, 
d’un simple colp de vista, tots els 
continguts treballats en la unitat 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge 

S’autoavalua després de realitzar les 
activitats d’autoavaluació i reflexiona 
sobre els resultats obtinguts 

CSYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes. 

Dialoga amb les companyes i els 
companys quan treballa en grup afavorint 
la convivència en el mateix 

SIEP
Encomanar entusiasme per la tasca i 
confiança en les possibilitats d’assolir 
objectius 

Anima els companys quan se’ls presenten 
dificultats. 

CEC

Apreciar la bellesa de les expressions 
artístiques i de les manifestacions de 
creativitat i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià 

Representa diferents llocs geomètrics i 
busca elements de la vida quotidiana que 
s’hi corresponguen 



MATEMÀTIQUES APLICADES A LES
CIÈNCIES SOCIALS I i II

Objectius generals per a Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

A mesura que les  matemàtiques han anat eixamplant i diversificant el seu objecte i la seua
perspectiva, ha crescut la seua valoració com un instrument indispensable per a interpretar la
realitat, així com una forma d’expressió de diferents fenòmens socials, científics i tècnics. Es
convertixen  així  en  un  imprescindible  vehicle  d’expressió  i  adquirixen  un  caràcter
interdisciplinari que ha d’impregnar el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Mirar  la  realitat  social  en  les  seues  diverses  manifestacions  econòmiques,  artístiques,
humanístiques,  polítiques,  etc.,  des d’una perspectiva matemàtica i  escometre des d’ella els
problemes  que  planteja,  implica  desenvolupar  la  capacitat  de  simplificar  i  abstraure  per  a
facilitar  la  comprensió;  l’habilitat  per  a  analitzar  dades,  triar  els  elements  fonamentals  del
discurs i obtindre conclusions raonables; rigor en les argumentacions però, sobretot, autonomia
per  a establir  hipòtesi  i  contrastar-les,  i  per a dissenyar  diferents estratègies  de resolució o
extrapolar els resultats obtinguts a situacions anàlogues.
 
Per a aconseguir-ho, resulta tan important la creativitat com mantindre una disposició oberta i
positiva  cap  a  les  matemàtiques  que  permeta  percebre-les  com  una  eina  útil  a  l’hora
d’interpretar  amb objectivitat  el  món que ens envolta.  Una perspectiva que adquirix el  seu
veritable significat dins d’una dinàmica de resolució de problemes que ha de caracteritzar de
principi a final el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta matèria. 

En aquest context, la forta abstracció simbòlica, el rigor sintàctic i l’exigència probatòria que
definixen el saber matemàtic, han de tindre en aquesta matèria una relativa presència. Per la
seua part, les eines tecnològiques oferixen la possibilitat d’evitar tediosos càlculs que poc o res
aporten al tractament de la informació, permetent abordar amb rapidesa i fiabilitat els canviants
processos socials mitjançant la modificació de determinats paràmetres i condicions inicials. No
per això ha de deixar de treballar-se la fluïdesa i la precisió en el càlcul manual simple, on els
estudiants solen cometre freqüents errors que els poden portar a falsos resultats o induir-los a
confusió en les conclusions. 

Tant des d’un punt de vista històric com des de la perspectiva del seu paper en la societat actual,
poques matèries es presten com a aquesta a prendre consciència que les matemàtiques són part
integrant  de  la  nostra  cultura.  Per  això,  les  activitats  que  es  plantegen  han  d’afavorir  la
possibilitat  d’aplicar  les  eines  matemàtiques  a  l’anàlisi  de  fenòmens  d’especial  rellevància
social, tals com la diversitat cultural, la salut, el consum, la coeducació, la convivència pacífica
o el respecte al medi ambient. 

Convertir la societat de la informació en societat del coneixement requerix capacitat de recerca
selectiva i intel·ligent de la informació i extraure d’ella els seus aspectes més rellevants, però
suposa  a  més  saber  donar  sentit  a  aquesta  recerca.  Per  això,  sens  detriment  de  la  seua
importància instrumental, cal ressaltar també el valor formatiu de les matemàtiques en aspectes
tan  importants  com  la  recerca  de  la  bellesa  i  l’harmonia,  l’estímul  de  la  creativitat  o  el
desenvolupament  d’aquelles  capacitats  personals  i  socials  que  contribuïsquen  a  formar
ciutadans autònoms, segurs de si mateixos, decidits, curiosos i emprenedors, capaços d’afrontar
els reptes amb imaginació i abordar els problemes amb garanties d’èxit. 

L’ampli espectre d’estudis a què dóna accés el Batxillerat d’Humanitats i ciències socials obliga
a formular  un currículum de  la  matèria  que  no  se  circumscriga  exclusivament  al  camp de
l’economia o la sociologia, donant continuïtat als continguts de l’ensenyament obligatori. Per
això,  i  amb  un  criteri  exclusivament  propedéutico,  la  matèria,  dividida  en  dos  cursos,
s’estructura entorn de tres eixos: Aritmètica i àlgebra Anàlisi i Probabilitat i Estadística. Els



continguts del primer curs adquirixen la doble funció de fonamentar els principals conceptes de
l’anàlisi funcional i oferir una base sòlida a l’economia i a la interpretació de fenòmens socials
en què intervenen dues variables. En el segon curs s’establix de forma definitiva les aportacions
de la matèria a aquest Batxillerat sobre la base del que serà el seu posterior desenvolupament a
la Universitat o en els cicles formatius de la Formació Professional. L’estadística inferencial o la
culminació  en  el  càlcul  infinitesimal  de  les  aportacions  de  l’anàlisi  funcional  són  un  bon
exemple d’això. 

La resolució de problemes té caràcter transversal i serà objecte d’estudi relacionat i integrat a la
resta dels continguts. Les estratègies que es desenvolupen constituïxen una part essencial de
l’educació matemàtica i activen les competències necessàries per a aplicar els coneixements i
habilitats adquirides en contextos reals. La resolució de problemes ha de servir perquè l’alumnat
desenvolupe  una  visió  àmplia  i  científica  de  la  realitat,  per  a  estimular  la  creativitat  i  la
valoració  de  les  idees  alienes,  l’habilitat  per  a  expressar  les  idees  pròpies  amb arguments
adequats i el reconeixement dels possibles errors comesos. 
Finalment, és important presentar la matemàtica com una ciència viva i no com una col·lecció
de  regles  fixes  i  immutables.  Darrere  dels  continguts  que  s’estudien  hi  ha  un  llarg  camí
conceptual, una construcció intel·lectual d’enorme magnitud, que ha anat evolucionant a través
de la història fins a arribar a les formulacions que ara manegem.
 
L’ensenyament de les Matemàtiques aplicades a les ciències socials en el Batxillerat tindrà com
a finalitat el desenvolupament de les següents capacitats: 
- Aplicar a situacions diverses els continguts matemàtics per a analitzar, interpretar i valorar
fenòmens socials, per tal de comprendre els reptes que planteja la societat actual. 
- Adoptar actituds pròpies de l’activitat matemàtica com la visió analítica o la necessitat de
verificació. Assumir la precisió com un criteri subordinat al context, les apreciacions intuïtives
com un argument a contrastar i l’obertura a noves idees com un repte. 
-  Elaborar  judicis  i  formar  criteris  propis  sobre  fenòmens  socials  i  econòmics,  utilitzant
tractaments matemàtics. Expressar i interpretar dades i missatges, argumentant amb precisió i
rigor i acceptant discrepàncies i punts de vista diferents com un factor d’enriquiment. 
- Formular hipòtesi, dissenyar, utilitzar i contrastar estratègies diverses per a la resolució de
problemes que permeten enfrontar-se a situacions noves amb autonomia, eficàcia, confiança en
si mateix i creativitat. 
-  Utilitzar  un  discurs  racional  com  a  mètode  per  a  abordar  els  problemes:  justificar
procediments, encadenar una correcta línia argumental, aportar rigor als raonaments i detectar
inconsistències lògiques. 
- Fer ús de variats recursos, inclòs els informàtics, en la recerca selectiva i el tractament de la
informació gràfica,  estadística  i  algebraica  en les  seues  categories  financera,  humanística  o
d’una  altra  índole,  interpretant  amb correcció  i  profunditat  els  resultats  obtinguts  d’aquest
tractament. 
- Adquirir i manejar amb fluïdesa un vocabulari específic de termes i notacions matemàtics.
Incorporar amb naturalitat el llenguatge tècnic i gràfic a situacions susceptibles de ser tractades
matemàticament. 
-  Utilitzar  el  coneixement  matemàtic  per  a  interpretar  i  comprendre  la  realitat,  establint
relacions entre les matemàtiques i l’entorn social, cultural o econòmic i apreciant el seu lloc,
actual i històric, com a part de la nostra cultura 



PRIMER BATXILLER 
(Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I)

TEMA  1: NOMBRES REALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Diferents tipus de nombres 

- Els nombres enters, racionals i 
irracionals. 
- El paper dels nombres irracionals 
en el procés d’ampliació de la recta
numèrica. 
Recta real 
- Correspondència de cada nombre 
real amb un punt de la recta, i 
viceversa. 
- Representació sobre la recta de 
nombres racionals, d’alguns 
radicals i, aproximadament, de 
qualsevol nombre donat per la seua 
expressió decimaL 

- Intervals i semirectes. 
Representació. 

Radicals 
- Forma exponencial d’un radical. 
- Propietats dels radicals. 
Logaritmes 
- Definició i propietats. 
- Utilització de les propietats dels 
logaritmes per a realitzar càlculs i 
per a simplificar expressions. 
Notació científica 
- Maneig destre de la notació 
científica 

Calculadora 

- Utilització de la calculadora per a 
diversos tipus de tasques 
aritmètiques, unint la destresa del 
seu maneig amb la comprensió de 
les propietats que s’utilitzen. 

1. Conéixer i utilitzar 
símbols i operacions 
bàsiques de teoria de 
conjunts. 

1.1. Expressa i interpreta diferents 
enunciats fent servir la terminologia 
utilitzada en els conjunts 

CCL,

CMCT,

CAA,

CSYC

2. Conéixer els conceptes 
bàsics del camp numèric 
(recta real, potències, 
arrels, logaritmes...). 

2.1. Atesos diversos nombres, els 
classifica en els diferents camps 
numèrics. 

2.2. Interpreta arrels i les relaciona amb 
la seua notació exponencial. 
2.3. Coneix la definició de logaritme, la
interpreta en casos concrets i utilitza les
seues propietats. 

3. Dominar les tècniques 
bàsiques del càlcul en el 
camp dels nombres reals 

3.1. Expressa amb un interval un 
conjunt numèric en què intervé una 
desigualtat amb valor absolut. 

3.2. Opera correctament amb radicals. 
3.3. Opera amb nombres “molt grans” o
“molt xicotets” valent-se de la notació 
científica i delimitant l’error comés. 
3.4. Utilitza la calculadora per a 
obtindre potències, arrels, resultats 
d’operacions amb nombres en notació 
científica i logaritmes. 
3.5. Resol problemes aritmètics 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

SIEP

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
Conéixer els conceptes bàsics del camp numèric (recta real, potències, arrels, logaritmes, factorials i nombres combinatoris) i 
aplicar les seues propietats al càlcul i a la resolució de problemes 

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 1 a les competències curriculars

Competències Descriptors Acompliment

Competència en comunicació lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals.

Defineix i fa servir correctament 
conceptes relacionats amb el camp dels 
nombres reals, així com amb els nombres 
radicals, logaritmes, en notació científica, 
factorials....

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals.

Redacta informes breus sobre les 
propietats de la unió i de la intersecció 
d'intervals, operacions amb radicals, 
logaritmes, nombres expressats en notació
científica, factorials i combinatoris.......

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic.

Entén la conveniència d’un llenguatge 
universal matemàtic  així com la 
necessitat operar de manera unificada amb
cada tipus de nombres, sabent aplicar les   
diferents propietats de manera efectiva. 

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar 
problemes, comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre qüestions 

Aplica els coneixements adquirits per a 
resoldre problemes de la vida quotidiana 
en la qual es fa necessària l’ampliació del 
camp  numèric amb els tipus de   nombres
tractats en aquesta unitat.

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàtics  bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, proporcions, 
formes  geomètriques, criteris de   
mesurament i codificació numèrica. 

Reconeix la necessitat de treballar amb 
diferents tipus de nombres i amb les seues
abreviatures i utilitza expressions que els 
contenen. 

Competència digital

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixements.

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o al web, per a 
obtindre informació sobre la representació
dels nombres reals en la recta numèrica i 
per a poder veure la relació entre el 
binomi de Newton i el triangle de 
Tartaglia. 

Actualitzar l'ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària.

Utilitza la calculadora de forma adequada 
coneixent com traure'l 
el màxim partit a la mateixa mentre opera 
amb els nombres treballats en la unitat. 

Competència aprendre a aprendre

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d'aprenentatge.

Organitza la informació en un resum / 
quadre per a organitzar les propietats 
treballades dels diferents tipus de 
nombres. 

Avaluar la consecució d'objectius 
d'aprenentatge.

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals 
de la unitat per a autoavaluar els 
coneixements adquirits. 

Competències socials i cíviques
 

Aprendre a comportar-se des del 
coneixement dels diferents valors.

Valora la importància del 
desenvolupament de la ciència al 
llarg del temps. 

Reconèixer riquesa en la diversitat 
d'opinions i idees.

Respecta les opinions expressades pels 
companys en les activitats cooperatives. 

Sentit d'iniciativa i espirit emprenedor Actuar amb responsabilitat social i sentit  
ètic en el treball.

Planifica el seu treball, mostra iniciativa i 
interès per conèixer i  treballar el rigor 
matemàtic. 

Optimitzar recursos basant-se en les Utilitza els seus coneixements previs en la



fortaleses pròpies. matèria i les seues fortaleses a l’hora 
d’enfrontar-se    a qualsevol tasca 
dificultosa .

Consciència i expressions culturals.

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del
pensament científic. 

Reconeix la importància de les diferents 
manifestacions en les quals s’han mostrat 
els continguts  matemàtics al llarg de la 
història. 



TEMA 2: ARITMÈTICA MERCANTIL

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Càlcul d’augments i 
disminucions percentuals 

- Índex de variació. 
- Càlcul de la quantitat inicial 
coneixent la quantitat final i la 
variació percentual. 
Interessos bancaris 
- Períodes de capitalització. 
- Taxa anual equivalent (TAE). 
Càlcul de la TAE en casos senzills. 
- Comprovació de la validesa d’una
anualitat (o mensualitat) per a 
amortitzar un cert deute. 
Progressions geomètriques 
- Definició i característiques 
bàsiques. 
- Expressió de la suma dels n 
primers termes. 
Anualitats d’amortització 
- Fórmula per a l’obtenció 
d’anualitats i mensualitats. 
Aplicació 

1. Dominar el càlcul amb 
percentatges 

1.1. Relaciona la quantitat inicial, el 
percentatge aplicat (augment o 
disminució) i la quantitat final en la 
resolució de problemes. 

1.2. Resol problemes en els quals calga 
encadenar variacions percentuals 
successives 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

2. Resoldre problemes 
d’aritmètica mercantil 

2.1. En problemes sobre la variació 
d’un capital al llarg del temps, 
relaciona el capital inicial, el rèdit, el 
temps i el capital final. 

2.2. Esbrina el capital acumulat 
mitjançant pagaments periòdics (iguals 
o no) sotmesos a un cert interés. 
2.3. Calcula l’anualitat (o mensualitat) 
corresponent a l’amortització d’un 
préstec 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Dominar el càlcul amb percentatges per a resoldre problemes d’aritmètica mercantil. 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 2 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals

Entén els exemples proposat al llibre de 
text on s’explica el significat dels 
pagaments necessaris per a amortitzar un 
préstec. 

Produir textos escrits de diversa 
complexitat per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses 

Proposa problemes referits a la vida 
quotidiana sobre aritmètica mercantil 

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l'interlocutor...

Manté una escolta activa en les 
explicacions de l'aula  ( del professor i 
dels companys)

CMCT

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàticas bàsics: 
operacions,magnituds, percentatges, 
proporcions, formes geomètriques, criteris
de mesurament i codificació numèrica.....

Utilitza els conceptes tractats en la unitat 
de forma adequada i les relacions entre 
ells 
.

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Maneja amb facilitat els coneixements 
previs sobre la matèria, així com els 
adquirits en la unitat i en altres àrees, que 
li permeten contestar a les preguntes que 
se li suggerixen 

Reconéixer la importància de la ciència en
la nostra vida quotidiana. 

Reconeix la importància que té 
l’aritmètica mercantil en la vida 
quotidiana i com el seu estudi facilita la 
comprensió de conceptes avui dia molt 
comuns 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació. 

Utilitza el web d’Anaya, on disposa de 
diferents presentacions, simulacions i 
activitats interactives per a buscar i/o 
ampliar continguts de la unitat 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària. 

Utilitza la calculadora i/o fulls de càlcul 
per a facilitar-li els càlculs i, en 
conseqüència, el seu treball 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Realitza un mapa mental dels seus 
coneixements previs sobre percentatges, 
augments/disminucions percentuals i 
càlcul d’interessos bancaris per a establir 
les bases dels coneixements necessaris per
a desenvolupar els restants ítem de la 
unitat 

CSYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes 

Dialoga amb els seus companys quan 
treballa en grup afavorint la convivència 
en el mateix 

SIEP Generar noves i divergents possibilitats 
des de coneixements previs del tema. 
 

Resol problemes d’aritmètica mercantil 
que ell mateix proposa, calcula la 
mensualitat que correspon, esbrina el 
capital acumulat mitjançant pagaments 
periòdics sotmesos a un cert interés, etc 

Trobar possibilitats en l’entorn que 
d’altres no aprecien 

Troba, en el seu entorn més pròxim, 
situacions que es poden resoldre 
mitjançant els continguts treballats en la 



unitat 

CEC

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del pensament 
científic 

Reconeix la importància de l’evolució de 
l’aritmètica que ha afavorit el 
desenvolupament, al seu torn, d’altres 
disciplines aplicades 



TEMA 3: ÀLGEBRA

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Regla de Ruffini 

- Divisió d’un polinomi per x – a. 
- Teorema de la resta. 
- Utilització de la regla de Ruffini 
per a dividir un polinomi entre x – 
a i per a obtindre el valor numèric 
d’un polinomi per a x   a. 
Factorització de polinomis 
- Descomposició d’un polinomi en 
factors. 
Fraccions algebraiques 
- Maneig de l’operatòria amb 
fraccions algebraiques. 
Simplificació. 
Resolució d’equacions 
- Equacions de segon grau i 
bicuadrades. 
- Equacions amb radicals. 
- Equacions polinòmiques de grau 
més gran que dos. 
- Equacions exponencials. 
- Equacions logarítmiques 

Sistema d’equacions 

- Resolució de sistemes 
d’equacions de qualsevol tipus que 
puguen desembocar en equacions 
de les anomenades en els punts 
anteriors. 
- Mètode de Gauss per a sistemes 
lineals 

Inequacions amb una i dues 
incògnites 

- Resolució algebraica i gràfica 
d’equacions i sistemes 
d’inequacions amb una incògnita. 
- Resolució gràfica d’equacions i 
sistemes d’inequacions lineals amb 
dues incògnites. 
Problemes algebraics 
- Traducció al llenguatge algebraic 
de problemes donats mitjançant 
enunciat i la seua resolució. 

1. Dominar el maneig de 
polinomis i les seues 
operacions 

1.1. Aplica amb facilitat la mecànica 
de les operacions amb polinomis. 

1.2. Resol problemes utilitzant el 
teorema de la resta. 
1.3. Factoritza un polinomi amb 
diverses arrels senceres 

CCL,

CMCT,

CAA,

SIEP
2. Dominar el maneig de les 

fraccions algebraiques i 
les seues operacions 

2.1. Simplifica fraccions 
algebraiques. 

2.2. Opera amb fraccions algebraiques 

3. Resoldre amb destresa 
equacions de diferents 
tipus i aplicar-les a la 
resolució de problemes. 

3.1. Resol equacions de segon grau i 
bicuadrades. 

3.2. Resol equacions amb radicals i amb
la incògnita en el denominador. 
3.3. Resol equacions exponencials i 
logarítmiques. 
3.4. Es val de la factorització com a 
recurs per a resoldre equacions. 
3.5. Planteja i resol problemes 
mitjançant equacions CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

SIEP

4. Resoldre amb destresa 
sistemes d’equacions i 
aplicar-los en la resolució 
de problemes 

4.1. Resol sistemes d’equacions de 
primer i segon graus i els interpreta 
gràficament. 

4.2. Resol sistemes d’equacions amb 
radicals i fraccions algebraiques 
«senzills». 
4.3. Resol sistemes d’equacions amb 
expressions exponencials i 
logarítmiques. 
4.4. Resol sistemes lineals de tres 
equacions amb tres incògnites 
mitjançant el mètode de Gauss. 
4.5. Planteja i resol problemes 
mitjançant sistemes d’equacions. 

5. Interpretar i resoldre 
inequacions i sistemes 
d’inequacions 

5.1. Resol i interpreta gràficament 
inequacions i sistemes d’inequacions 
amb una incògnita (senzills). 

5.2. Resol inequacions de segon grau. 
5.3. Resol gràficament inequacions 
lineals i sistemes d’inequacions lineals 
amb dues incògnites. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Dominar el maneig de polinomis i fraccions algebraiques i les seues operacions. 
2. Resoldre amb destresa equacions i sistemes d’equacions, i aplicar-los a la resolució de problemes. 
3. Interpretar i resoldre inequacions i sistemes d’inequacions 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 3 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o de diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives. 

Traduïx de manera adequada del 
llenguatge verbal a l’algebraic i valora de 
forma positiva aquest registre com a 
element de comunicació universal. 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o en assignatures diverses 

Inventa problemes referits a la vida 
quotidiana que necessiten la resolució 
d’una equació o un sistema d’equacions 
per al seu resultat definitiu 

CMCT

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Associa el nombre de solucions 
obtingudes en resoldre un sistema 
d’equacions amb la seua respectiva 
representació gràfica. 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Entén la conveniència d’un llenguatge 
universal matemàtic, així com la 
necessitat de la prioritat d’operacions 
universal, sabent aplicar-la de manera 
efectiva 

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana. 

Aplica de forma adequada els 
coneixements adquirits en la unitat per a 
resoldre problemes, transformant-los 
prèviament al llenguatge algebraic de 
forma rigorosa, fet que li permet 
comprendre millor la realitat que l’envolta

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Maneja la seua calculadora i/o programes 
de càlcul de forma adequada coneixent les
ordres precises que l’ajuden i faciliten el 
seu treball 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts. 

Organitza la informació en un mapa 
mental que reflectix els conceptes tractats 
en la unitat de forma rigorosa 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals d’aquesta per a
autoavaluar els coneixements adquirits 

CSYC
Aprendre a comportar-se des del 
coneixement dels diferents valors 

Valora la importància del 
desenvolupament de la ciència al llarg del 
temps

SIEP

Ser constant en el treball superant les 
dificultats 

Supera amb dedicació i esforç els resultats
adversos que puga obtindre i torna a 
treballar sobre el problema en qüestió fins 
que el resol 

CEC

Apreciar la bellesa de les expressions 
artístiques i de les manifestacions de 
creativitat i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià. 

Inventa representacions de sistemes 
lineals d’equacions de dos o tres 
incògnites i/o inequacions d’una incògnita
i, a partir d’elles, troba les equacions o 
inequacions que les originen 



TEMA 4: FUNCIONS ELEMENTALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Funcions elementals 

- Conceptes associats: variable real,
domini de definició, recorregut... 
- Obtenció del domini de definició 
d’una funció donada per la seua 
expressió analítica. 
Les funcions lineals 
- Representació de les funcions 
lineals. 
Interpolació i extrapolació lineal 
- Aplicació de la interpolació lineal 
a l’obtenció de valors en punts 
intermedis entre d’altres dos. 
Les funcions quadràtiques 
- Representació de les funcions 
quadràtiques. 
- Obtenció de l’expressió analítica 
a partir de la gràfica de funcions 
quadràtiques. 

Interpolació i extrapolació 
parabòlica 

- Aplicació de la interpolació 
parabòlica a l’obtenció de valors en
punts intermedis entre d’altres dos. 
Les funcions de proporcionalitat 
inversa 
- Representació de les funcions de 
proporcionalitat inversa. 
- Obtenció de l’expressió analítica 
a partir de la gràfica de funcions de 
proporcionalitat inversa 

Les funcions radicals 

- Representació de les funcions 
radicals. 
- Obtenció de l’expressió analítica 
a partir de la gràfica d’algunes 
funcions radicals senzilles. 
Funcions definides «a trossos» 
- Representació de funcions 
definides «a trossos». 
- Funcions «part sencera» i «part 
decimal». 
Transformacions de funcions 
- Representació gràfica de

f ( x)±k , f ( x±a) ,− f ( x) a 
partir de f(x)

1. Conéixer el concepte de 
domini de definició d’una 
funció i obtindre'l a partir 
de la seua expressió 
analítica 

1.1. Obté el domini de definició 
d’una funció donada per la seua 
expressió analítica. 

1.2. Reconeix i expressa amb correcció 
el domini i el recorregut d’una funció 
donada gràficament. 
1.3. Determina el domini d’una funció 
tenint en compte el context real de 
l’enunciat 

  CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA 

2. Conéixer les famílies de 
funcions elementals i 
associar les seues 
expressions analítiques 
amb les formes de les 
seues gràfiques 

2.1. Associa la gràfica d’una funció 
lineal o quadràtica a la seua expressió
analítica. 

2.2. Associa la gràfica d’una funció 
radical o de proporcionalitat inversa a la
seua expressió analítica 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC. 
CEC 

3. Dominar el maneig de 
funcions elementals, així 
com de les funcions 
definides «a trossos». 

3.1. Obté l’expressió d’una funció 
lineal a partir de la seua gràfica o 
d’alguns elements. 

3.2. Realitza amb facilitat 
interpolacions i extrapolacions lineals i 
parabòliques i les aplica a la resolució 
de problemes. 
3.3. A partir d’una funció quadràtica 
donada, reconeix la seua forma i posició
i la representa. 
3.4. Representa una funció radical 
donada per la seua expressió analítica. 

3.5. Representa una funció de 
proporcionalitat inversa donada per la
seua expressió analítica. 

3.6. Representa funcions definides «a 
trossos» (només lineals i quadràtiques). 
3.7. Obté l’expressió analítica d’una 
funció donada per un enunciat (lineals i 
quadràtiques). 

4. Reconéixer les 
transformacions que es 
produïxen en les gràfiques 
com a conseqüència 
d’algunes modificacions 
en les seues expressions 
analítiques. 

4.1. Representa a partir de y=f(x)
y= f (x )±k , y= f ( x±a) , y=− f ( x)

4.2. Representa y=∣ f ( x)∣  a partir 
de la gràfica de y=f(x). 
4.3. Obté l’expressió de y=∣ax+ b∣  
identificant les equacions de les rectes 
que la formen 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer les característiques de funcions elementals, associar les seues expressions analítiques a les seues gràfiques i reconéixer les 
transformacions que es produïxen en aquestes com a conseqüència d’algunes modificacions en la seua expressió analítica. 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 4 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència 

S’expressa amb coherència i correcció 
quan explica com ha desenvolupat una 
activitat de la unitat 

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o en diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives 

Realitza representacions gràfiques per a 
fer-se entendre quan es comunica a l’aula 
amb el professor o amb els companys 

Utilitzar els coneixements sobre la llengua
per a buscar informació i llegir textos en 
qualsevol situació 

Utilitza els seus coneixements previs de la
llengua per a llegir textos, expressions o 
gràfics en què intervenen funcions 
elementals i/o les seues expressions 
analítiques 

CMCT

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Associa a les diferents funcions 
treballades en la unitat les seues 
representacions gràfiques i viceversa 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats, sent els procediments clars i 
eficaços 

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Utilitza els seus coneixement previs sobre 
matemàtiques per a comprendre’n alguna 
funcions noves (part sencera, part 
decimal, valor absolut...) que es troben 
lligades a situacions del món real 

CD

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora i altres programes 
informàtics per a facilitar-se els càlculs i 
representacions i rendibilitzar el seu 
treball 

Utilitzar els diferents canals de 
comunicació audiovisual per a transmetre 
informacions diverses 

Representa funcions en diferents canals de
comunicació audiovisual (llapis i paper, 
imatges fixes, vídeos, Geogebra...) 

CAA

Aplicar estratègies per a la millora del 
pensament creatiu, crític, emocional, 
interdependent 

Aplica destreses de pensament creatiu per 
a construir funcions transformades 

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge 

És conscient de com és el seu procés 
d’aprenentatge i de què és el que necessita
per a aprendre, planificant anteriorment 
quins recursos necessita perquè l’esmentat
procés siga efectiu 

CSYC

Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes 

Es comunica amb els companys i 
companyes de forma activa quan es 
desenvolupen situacions de treball comú a
l’aula 

SIEP

Trobar possibilitats en l’entorn que 
d’altres no aprecien 

Troba en el seu entorn més pròxim 
situacions que es poden reflectir 
mitjançant les funcions treballades en la 
unitat 

CEC
Elaborar treballs i presentacions amb 
sentit estètic. 

Representa diferents funcions de forma 
adequada i prestant especial atenció als 
detalls 



TEMA 5: FUNCIONS EXPONENCIALS, LOGARÍTMIQUES I TRIGONOMÈTRIQUES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Composició de funcions 

- Obtenció de la funció composta 
d’altres dues de donades per les 
seues expressions analítiques. 
Funció inversa o recíproca d’una 
altra 
- Traçat de la gràfica d’una funció, 
coneguda la de la seua inversa. 
- Obtenció de l’expressió analítica 
de f -1(x), coneguda f(x). 
Les funcions exponencials 
- Representació de funcions 
exponencials. 
Les funcions logarítmiques 
- Representació de funcions 
logarítmiques. 
Les funcions trigonomètriques 
- Representació de funcions 
trigonomètriques 

1. Conéixer la composició de
funcions i les inverses, i 
manejar-les. 

1.1. Ateses les expressions 
analítiques de dues funcions, troba la 
funció composta d’ambdues. 

1.2. Reconeix una funció donada com a 
composició d’unes altres dues 
conegudes. 
1.3. Donada la representació gràfica de 
i  f0( x), dóna el valor de f -1(a) per a 
valors concrets d’a. Representa i  f-
1(x). 
1.4. Troba la funció inversa d’una de 
donada. 

CCL,
CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

2. Conéixer les funcions 
exponencials i 
logarítmiques i associar 
les seues expressions 
analítiques amb les formes
de les seues gràfiques 

2.1. Atesa la gràfica d’una funció 
exponencial o logarítmica, li assigna 
la seua expressió analítica i descriu 
algunes de les seues característiques. 

2.2. Atesa l’expressió analítica d’una 
funció exponencial, la representa. 
2.3. Atesa l’expressió analítica d’una 
funció logarítmica, la representa. 
2.4. Obté l’expressió analítica d’una 
funció exponencial, donada per un 
enunciat 

CCL,
CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC

3. Conéixer les funcions 
trigonomètriques i associar
les seues expressions 
analítiques amb les formes
de les seues gràfiques 

3.1. Atesa la gràfica d’una funció 
trigonomètrica, li assigna la seua 
expressió analítica i descriu alguna de
les seues característiques. 

3.2. Atesa l’expressió analítica d’una 
funció trigonomètrica, la representa 

CCL,
CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer les funcions exponencial i logarítmica, com funcions recíproques i associar les seues gràfiques amb l’expressió 
analítica que li correspon. 
2. Conéixer les funcions trigonomètriques i associar la seua gràfica a la seua expressió analítica. 

Temporalització:3 setmanes



Aportació de la unitat 5 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència. 

S’expressa de forma correcta quan intervé
en l’aula utilitzant expressions coherents i 
adequades per a cada ocasió 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses. 

Explica, per escrit, de forma adequada 
com ha associat a diferents funcions 
exponencials i logarítmiques les seues 
expressions analítiques amb les formes de 
les seues gràfiques 

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i les correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara
i respectant el torn de paraula 

CMCT

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc. 

Utilitza els conceptes tractats en la unitat 
de forma adequada i les relacions entre 
ells 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic. 

Identifica i representa fàcilment les 
gràfiques de les funcions elementals: 
sinus, cosinus i tangent 

Organitzar la informació utilitzant 
procediments matemàtics. 

Es planteja, prèviament a enfrontar-se la 
representació gràfica d’una funció: quin 
tipus de funció és, què ha de calcular per a
la seua representació 

CD

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com o altres pàgines 
web per a complementar els continguts de 
la unitat i ampliar el seu coneixement. 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Maneja la seua calculadora utilitzant-ne 
de forma adequada algunes de les seues 
funcions, desconegudes fins al moment, 
però essencials en aquesta unitat 

CAA

Seguir els passos establits i prendre 
decisions sobre els següents en funció dels
resultats intermedis. 

Coneix el significat de composició de 
funcions i l’aplica de forma efectiva per a 
obtindre la funció composta d’altres dues 
de donades per les seues expressions 
analítiques, de manera que, si el resultat 
final no és el correcte, revisa els passos 
intermedis per a localitzar, per ell mateix, 
l’error i el modifica 

Avaluar la consecució d'objectius 
d'aprenentatge

Realitza les activitats finals de la unitat i 
les utilitza per a autoavaluar els 
coneixements adquirits 

CSYC

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 

Ajuda els companys/es  que presenten 
alguna dificultat en la consecució dels 
objectius del tema de forma espontània 

SIEP

Generar noves i divergents possibilitats 
des de coneixements previs del tema 

Compon una funció amb la seua inversa 
per a comprovar que la inversa que havia 
calculat prèviament és correcta. 

CEC Apreciar la bellesa de les expressions 
artístiques i de les manifestacions de 

Representa diferents funcions 
(exponencials, logarítmiques, 



creativitat i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià 

trigonomètriques...) de forma adequada 
cuidant tots els detalls de les mateixes 



TEMA 6: LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Continuïtat. Discontinuïtats 

- Domini de definició d’una funció.
- Reconeixement sobre la gràfica 
de la raó de la discontinuïtat d’una 
funció en un punt. 
- Decisió sobre la continuïtat o 
discontinuïtat d’una funció 
Límit d’una funció en un punt 
- Representació gràfica de les 
diferents possibilitats de límits en 
un punt. 
- Càlcul de límits en un punt: 
De funcions contínues en el punt. 
De funcions definides a trossos. 
De quocient de polinomis. 

Límit d’una funció en+∞o en -
∞

- Representació gràfica de les 
diferents possibilitats de límits 
quan x→±∞
- Càlcul de límits: 
De funcions polinòmiques. 
De funcions inverses de 
polinòmiques. 
De funcions racionals 

Branques infinites asímptotes 

- Obtenció de les branques infinites
d’una funció polinòmica quan

x→±∞
- Obtenció de les branques infinites
d’una funció racional quan x→c-,
x→c+ , x→+ ∞ i

x→−∞

1. Conéixer el significat 
analític i gràfic dels 
diferents tipus de límits i 
identificar-los sobre una 
gràfica 

1.1. Atesa la gràfica d’una funció 
reconeix el valor dels límits quan

x→+ ∞ x→−∞  x→ c i 

límits laterals en un punt. 
1.2. Interpreta gràficament expressions 

del tipus lim
x→ α

f (x)=β ( α i β 

nombres o ∞, així com els límits 
laterals 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Adquirir un cert domini 
del càlcul de límits sabent 
interpretar el significat 
gràfic dels resultats 
obtinguts 

2.1. Calcula el límit en un punt d’una 
funció contínua. 

2.2. Calcula el límit en un punt d’una 
funció racional en la qual s’anul·la el 
denominador i no el numerador i 
distingix el comportament per 
l’esquerra i per la dreta. 
2.3. Calcula el límit en un punt d’una 
funció racional en la qual s’anul·len 
numerador i denominador. 
2.4. Calcula els límits quan  o

x→+ ∞ o x→−∞ de funcions 
polinòmiques. 
2.5. Calcula els límits quan x→−∞
o x→+ ∞  de funcions racionals. 
2.6. Calcula el límit de funcions 
definides «a trossos», en un punt 
qualsevol o quan x→+ ∞ o

x→−∞

3. Conéixer el concepte de 
funció contínua i 
identificar la continuïtat o 
la discontinuïtat d’una 
funció en un punt 

3.1. Atesa la gràfica d’una funció 
reconeix si en un cert punt és 
contínua o discontínua i en aquest 
últim cas identifica la causa de la 
discontinuïtat. 

3.2. Estudia la continuïtat d’una funció 
donada «a trossos». 
3.3. Estudia la continuïtat de funcions 
racionals donades per la seua expressió 
analítica 

4. Conéixer els diferents 
tipus de branques infinites 
(branques parabòliques i 
branques que se cenyixen 
a asímptotes verticals 
horitzontals i obliqües) i 
dominar la seua obtenció 
en funcions polinòmiques 
i racionals 

4.1. Troba les asímptotes verticals 
d’una funció racional i representa la 
posició de la corba respecte d’elles. 

4.2. Estudia i representa les branques 
infinites d’una funció polinòmica. 
4.3. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→+ ∞ i x→−∞
(Resultat: branques parabòliques). 
4.4. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→−∞ i x→+ ∞
(Resultat: asímptota horitzontal). 
4.5. Estudia i representa el 
comportament d’una funció racional 
quan x→+ ∞ i x→−∞  
(Resultat: asímptota obliqua). 
4.6. Troba les branques infinites d’una 
funció racional i representa la posició 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP,

CEC



de la corba respecte d’elles. 
4.7. Estudia i representa les branques 
infinites en funcions trigonomètriques, 
exponencials i logarítmiques senzilles 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer els diferents tipus de límits, identificar-los sobre la gràfica d’una funció, calcular- los analiticamente i interpretar el 
seu significat. 
2. Identificar la continuïtat o la discontinuïtat d’una funció en un punt. 
3. Aplicar el càlcul de límits a l’estudi de les branques infinites de funcions polinòmiques i racionals, i a la seua representació 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 6 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i les correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara
i respectant el torn de paraula 

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals 

Comprén, basant-se en els seus 
coneixements previs, a què tendix el límit 
d’una funció quan tendix a +∞ o a -∞ 
quan la veu representada. 

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals 

Definix i fa servir correctament conceptes 
relacionats amb els coneixements 
adquirits en la unitat utilitzant-los de 
manera adequada per a expressar-se, tant 
de forma oral com escrita 

CMCT

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, magnituds,
percentatges, proporcions, formes 
geomètriques, criteris de mesurament i 
codificació numèrica, etc 

Coneix i utilitza de forma correcta els 
elements matemàtics bàsics necessaris per
a la unitat: domini, continuïtat, 
discontinuïtat, límit, branques, asímptotes 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els procediments són clars i 
eficaços 

Resoldre problemes seleccionant les dades
i les estratègies apropiades 

Utilitza adequadament les tècniques 
apreses per a calcular els elements que se 
li demanen en cada problema proposat 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Comprén i interpreta, en funcions 
polinòmiques i racionals representades, 
per què són d’una de determinada forma 
les seues branques infinites i no d’una 
altra 

CD

Seleccionar l’ús de les diferents fonts 
segons la seua fiabilitat 

Avalua les fonts consultades segons la 
seua fiabilitat i reflexiona sobre la 
conveniència d’utilitzar la informació 
extreta de les mateixes 

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com i al web per a 
complementar i/o ampliar informació 
sobre la unitat 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Realitza un mapa mental previ a la unitat 
amb els continguts que posseïx a prop de 
les funcions per a, d’aquesta manera, 
saber amb certesa quin és el coneixement 
amb què partix i què necessita reforçar per
a enfrontar-se a aquesta unitat 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge 

Resumix les idees principals de la unitat i 
realitza les activitats finals de la unitat per 
a autoavaluar els coneixements adquirits 

CSYC

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 

Ajuda els companys i companyes que 
presenten alguna dificultat en la 
consecució dels objectius del tema de 
forma espontània 

SIEP

Mostrar iniciativa personal per a 
començar o promoure accions noves 

Inventa, de forma espontània, xicotetes 
modificacions en les funcions amb què 
treballa per a estudiar com canvia el 
comportament de les seues asímptotes 

CEC Elaborar treballs i presentacions amb Representa funcions polinòmiques i 



sentit estètic racionals i les seues asímptotes quan tots 
els detalls perquè no hi haja lloc a cap 
confusió 



TEMA 7: DERIVADES

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Taxa de variació mitjana 

- Càlcul de la T.V.M. d’una funció 
per a diferents intervals. 
- Càlcul de la T.V.M. d’una funció 
per a intervals molt xicotets i 
assimilació del resultat a la variació
en aquest punt. 
Derivada d’una funció en un 
punt 
- Obtenció de la variació en un punt
mitjançant el càlcul de la T.V.M. de
la funció per a un interval variable 
h i obtenció del límit de l’expressió
corresponent quan h→0
 Funció derivada d’altres. Regles 
de derivació 
- Aplicació de les regles de 
derivació per a trobar la derivada 
de funcions. 
Aplicacions de les derivades 
- Troba el valor d’una derivada en 
un punt concret 

- Obtenció de la recta tangent a 
una corba en un punt. 

- Càlcul dels punts de tangent 
horitzontal d’una funció. 
Representació de funcions 
- Representació de funcions 
polinòmiques de grau superior a 
dos. 
- Representació de funcions 
racionals 

1. Conéixer la variació d’una
funció en un interval 
(T.V.M.) i la variació en 
un punt (derivada) com a 
pendent de la recta secant 
o tangent, respectivament. 

1.1. Troba la taxa de variació mitjana 
d’una funció en un interval i la 
interpreta. 

1.2. Calcula la derivada d’una funció en
un punt trobant el pendent de la recta 
tangent traçada en aquest punt. 
1.3. Calcula la derivada d’una funció en
un punt a partir de la definició. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les per 
a trobar la funció derivada 
d’una altra 

2.1. Troba la derivada d’una funció 
senzilla. 

2.2. Troba la derivada d’una funció en 
què intervenen potències no senceres, 
productes i quocients. 
2.3. Troba la derivada d’una funció 
composta 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

3. Utilitza la derivació per a 
trobar la recta tangent a 
una corba en un punt, els 
màxims i els mínims d’una
funció, els intervals de 
monotonia

3.1. Troba l’equació de la recta 
tangent a una corba. 

3.2. Localitza els punts singulars d’una 
funció polinòmica o racional, decideix 
si són màxims o mínims i els 
representa. 
3.3. Determina els trams on una funció 
creix o decreix 

4. Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) en la 
representació de funcions i
dominar la representació 
sistemàtica de funcions 
polinòmiques i racionals 

4.1. Representa una funció de la qual 
es coneixen les dades més rellevants 
(branques infinites i punts singulars). 

4.2. Descriu amb correcció totes les 
dades rellevants d’una funció donada 
gràficament. 
4.3. Representa una funció polinòmica 
de grau superior a dos. 
4.4. Representa una funció racional amb
denominador de primer grau i  branques
asimptòtiques. 
4.5. Representa una funció racional amb
denominador de primer grau i una 
branca parabòlica. 
4.6. Representa una funció racional amb
denominador de segon grau i una 
asímptota horitzontal.  

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer i aplicar la definició de derivada d’una funció en un punt i interpretar-la gràficament. 
2. Utilitzar la derivació per a trobar l’equació de la recta tangent a una corba en un punt, obtindre els punts singulars i els intervals 
de creixement. 
3. Integrar totes les eines bàsiques de l’anàlisi a la representació de funcions i dominar la representació de funcions polinòmiques i 
racionals 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 7 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor 

Manté una escolta activa en les 
explicacions i correccions de classe, 
preguntat dubtes pertinents de forma clara 
i respectant el torn de paraula 

Produir textos escrits de diverses 
complexitats per al seu ús en situacions 
quotidianes o d’assignatures diverses 

Realitza un esquema-resum on explica, 
amb les seues paraules, com representar 
funcions de forma sistemàtica 

Mantindre una actitud favorable cap a la 
lectura 

Realitza la lectura comprensiva dels textos
científics exposats en la unitat i mostra 
interés per llegir textos complementaris 
recomanats pel professor 

CMCT

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Utilitza la introducció històrica presentada
en la unitat per a una millor comprensió 
de la rellevància que té l’estudi de les 
derivades en l’actualitat 

Resoldre problemes seleccionant les dades
i les estratègies apropiades 

Selecciona l’estratègia més adequada per 
a enfrontar-se a un problema depenent del 
tipus de funció que siga. 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

S’expressa amb el vocabulari adequat i de 
forma correcta utilitzant els conceptes de 
la unitat 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació 

Utilitza els recursos inclosos en 
www.anayadigital.com i al web per a 
reforçar i/o ampliar els coneixements 
adquirits en la unitat 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora per a l’aprenentatge
de l’ús d’algunes funcions desconegudes 
que és essencial en aquest curs destacant 
positivament les activitats interativas de 
Geogebra incloses al web de l’editorial 
que permet la visualització dinàmica i la 
manipulació de les gràfiques 

CAA

Planificar els recursos necessaris i els 
passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge 

Organitza la informació en un 
resum/quadre per a organitzar les 
propietats treballades dels nombres 
naturals 

Prendre consciència dels processos 
d’aprenentatge 

Reflexiona sobre com ha aprés el paper 
que exercixen les eines bàsiques de 
l’anàlisi (límits, derivades...) en la 
representació de funcions i açò el fa 
dominar la representació sistemàtica de 
funcions polinòmiques i racionals. 

CSYC
Aplicar drets i deures de la convivència 
ciutadana en el context de l’escola. 

Coneix quins són els seus deures a l’aula i
els aplica, afavorint la convivència en ella.

SIEP Ser constant en el treball superant les 
dificultats 

Treballa de forma constant i no es rendix 
davant de qualsevol dificultat que puga 



sorgir 

CEC

Mostrar respecte envers el patrimoni 
cultural mundial als seus diferents 
vessants (artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les persones 
que han contribuït al seu desenvolupament

Reconeix la importància de Newton i 
Leibniz en el desenvolupament de la 
matemàtica actual 



TEMA 8: DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Dependència estadística i 
dependència funcional 

- Estudi d’exemples. 
Distribucions bidimensionals 
- Representació d’una distribució 
bidimensional mitjançant un núvol 
de punts. Visualització del grau de 
relació que hi ha entre les dues 
variables. 
Correlació. Recta de regressió 
- Significat de les dues rectes de 
regressió. 
- Càlcul del coeficient de correlació
i obtenció de la recta de regressió 
d’una distribució bidimensional. 
- Utilització de la calculadora en 
manera LR per al tractament de 
distribucions bidimensionals. 
- Utilització de les distribucions 
bidimensionals per a l’estudi i 
interpretació de problemes 
sociològics científics o de la vida 
quotidiana. 
Taules de doble entrada 
- Interpretació. Representació 
gràfica. 
- Tractament amb la calculadora. 

1. Conéixer les distribucions 
bidimensionals 
representar-les i analitzar-
les mitjançant el seu 
coeficient de correlació. 
Saber valdre’s de la 
calculadora per a 
almecenar dades i calcular 
aquests paràmetres 

1.1. Representa mitjançant un núvol 
de punts una distribució 
bidimensional i avalua el grau i el 
signe de la correlació que hi ha entre 
les variables. Interpreta núvols de 
punts. 

1.2. Coneix (amb o sense calculadora), 
calcula i interpreta la covariància i el 
coeficient de correlació d’una 
distribució bidimensional 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP,

CEC

2. Conéixer i obtindre les 
equacions (amb i sense 
calculadora) de les rectes 
de regressió d’una 
distribució bidimensional i
utilitzar-les per a realitzar 
estimacions 

2.1. Obté (amb o sense calculadora) 
l’equació, la recta de regressió de Y 
sobre X i es val d’ella per a realitzar 
estimacions, tenint en compte la 
fiabilitat dels resultats. 

2.2. Coneix l’existència de dues rectes 
de regressió, les obté i representa, i 
relaciona l’angle entre ambdues amb el 
valor de la correlació 

3. Resoldre problemes en els 
quals les dades vénen 
donades en taules de doble
entrada

3.1. Resol problemes en els quals les 
dades vénen donades en taules de 
doble entrada 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer les distribucions bidimensionals representar-les (a partir de dades donades en taules o mitjançant taules de doble 
entrada), analitzar-les pel seu coeficient de correlació i obtindre les equacions de les rectes de regressió d’una distribució 
bidimensional per a realitzar estimacions. Saber valdre’s de la calculadora per a almecenar dades i calcular aquests paràmetres 

Temporalització:3 setmanes



Aportació de la unitat 8 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència 

S’expressa de forma adequada quan es 
referix a continguts de la unitat, presentant
coherència en el seu diàleg. (Correlació, 
covariància, coeficient de regressió...). 

Compondre diferents tipus de textos 
creativament amb sentit literari 

Compon un text explicant els resultats del 
seu estudi bidimensional una vegada 
calculades la recta de regressió de Y sobre 
X i la de X sobre Y 

CMCT

Aplicar mètodes d’anàlisis rigoroses per a 
millorar la comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits (biològic, 
geològic, físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

És metòdic quan s’enfronta a l’estudi 
bidimensional d’un problema de la vida 
quotidiana 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format gràfic 

Interpreta correctament un núvol de punts 
i associa a aquesta el valor del coeficient 
de correlació aproximat 

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana. 

Aplica les estratègies estudiades en la 
unitat a l’hora de resoldre problemes 

CD

Elaborar i publicitar informació pròpia 
derivada de l’obtinguda a través de 
mitjans tecnològics 

Elabora un díptic amb els continguts de la 
unitat mitjançant un programa informàtic i
el presenta als seus companys i 
companyes 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Aprén a utilitzar la calculadora en manera 
LR per al tractament de distribucions 
bidimensionals 

CAA

Identificar potencialitats personals com a 
aprenent: estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, funcions 
executives 

Pensa sobre com, al llarg del curs, han 
sigut els seus estils d’aprenentatge i 
realitza una reflexió sobre això, per a ser 
conscient de com aprén millor i què 
necessita reforçar per a pròxims cursos 

CSYC
Desenvolupar capacitat de diàleg amb els 
altres en situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de conflictes. 

Es comunica amb els seus companys de 
forma activa quan es desenvolupen 
situacions de treball comú a l’aula 

SIEP

Assumir les responsabilitats encomanades
i donar compte d’elles. 

Assumix quins són les seues 
responsabilitats quan realitza un treball en
grup i plasma en ell quins han sigut 
aquestes, així com el grau de consecució 
de les mateixes 

Gestionar el treball del grup coordinant 
tasques i temps 

Coordina adequadament el temps i les 
tasques de cada component quan realitza 
activitats grupals 

CEC

Apreciar els valors culturals del patrimoni
natural i de l’evolució del pensament 
científic 

Reconeix la importància de l’evolució de 
l’estadística unidimensional a 
bidimensional ja que aquesta última 
afavorix l’estudi i interpretació de 
problemes sociològics científics o de la 
vida quotidiana 



TEMA 9: DISTRIBUCIONS DE PROBABILITAT DE VARIABLE DISCRETA

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Esdeveniments aleatoris i lleis 
de la probabilitat 

- Càlcul de probabilitats en 
experiències compostes dependents
i independents. 
- Diagrames d’arbre. 
Distribucions de la probabilitat 
de variable discreta 
- Paràmetres. 
- Càlcul dels paràmetres μ i σ d’una
distribució de probabilitat de 
variable discreta, donada 
mitjançant una taula o per un 
enunciat. 
Distribució binomial 
- Experiències dicotòmiques. 
- Reconeixement de distribucions 
binomials. 
- Càlcul de probabilitats en una 
distribució binomial. 
- Paràmetres μ i σ d’una distribució
binomial. 
- Ajustament d’un conjunt de dades
a una distribució binomial 

1. Calcular probabilitats en 
experiències compostes. 

1.1. Calcula probabilitats en 
experiències compostes 
independents. 

1.2. Calcula probabilitats en 
experiències compostes dependents, 
utilitzant, en alguns casos, diagrames 
d’arbre 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

2. Conéixer i manejar les 
distribucions de 
probabilitat de variable 
discreta i obtindre els seus 
paràmetres 

2.1. Construïx i interpreta la taula 
d’una distribució de probabilitat de 
variable discreta i calcula els seus 
paràmetres. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

CEC

3. Conéixer la distribució 
binomial, utilitzar-la per a 
calcular probabilitats i 
obtindre els seus 
paràmetres. 

3.1. Reconeix si una certa experiència
aleatòria pot ser descrita, o no, 
mitjançant una distribució binomial, 
identificant en ella n i p. 

3.2. Calcula probabilitats en una 
distribució binomial i troba els seus 
paràmetres. 
3.3. Aplica el procediment per a decidir 
si els resultats d’una certa experiència 
s’ajusten, o no, a una distribució 
binomial 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

SIEP

CEC

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Calcular probabilitats en experiències compostes. 
2. Conéixer i manejar les distribucions de probabilitat de variable discreta i obtindre els seus paràmetres. 
3. Conéixer la distribució binomial, utilitzar-la per a calcular probabilitats i obtindre els seus paràmetres 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 9 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Comprendre el sentit dels textos escrits i 
orals

Comprén les explicacions del professor 
que realitza sobre la unitat i reté la 
informació pertinent per a treballar amb 
elles i respondre a les qüestions que es 
plantegen 

Manejar elements de comunicació no 
verbal, o en diferents registres, en les 
diverses situacions comunicatives 

Representa mitjançant diagrames d’arbre 
probabilitats d’experiències compostes 
dependents per a ajudar-se a explicar 
millor, i valora de forma positiva aquest 
registre com a element de comunicació 
universal 

Utilitzar els coneixements sobre la llengua
per a buscar informació i llegir textos en 
qualsevol situació 

Utilitza els seus coneixements previs 
sobre la llengua per a llegir i extraure la 
informació rellevant dels textos científics 
que es presenten en la unitat 

CMCT

Conèixer i utilitzar els elements 
matemàticas bàsics: 
operacions,magnituds, percentatges, 
proporcions, formes geomètriques, criteris
de mesurament i codificació numèrica.....

Coneix i calcula de forma adequada els 
paràmetres μ i σ d’una distribució de 
probabilitat de variable discreta i d’una 
distribució binomial 

Comprendre i interpretar la informació 
presentada en format en forma gràfica

Comprén i interpreta la taula d’una 
distribució de probabilitat de variable 
discreta i la represenatación d’una 
distribució binomial 

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Utilitza els coneixements que té sobre el 
triangle de Tartaglia per a ajudar-se a 
comprendre l’aparell de Galton i així 
poder respondre de manera senzilla a 
preguntes sobre probabilitats 
 

CD

Comprendre els missatges que vénen dels 
mitjans de comunicació 

Comprén exemples en diferents mitjans 
audiovisuals que se li presenten que es 
poden referenciar com distribucions 
bidimensionals  

Manejar eines digitals per a la construcció
de coneixement 

Maneja la calculadora de forma àgil, fent 
ús d’algunes funcions desconegudes fins 
al moment però, que li permeten una 
millor comprensió del seu treball així com
l’agilitació del mateix. 

CAA

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió rigorosa dels 
continguts 

Elabora un mapa conceptual sobre els seus
coneixements previs sobre el càlcul de 
probabilitats per a tindre clar quins són els
coneixements dels que partix i quins n’ha 
de reforçar per a enfrontar-se a la unitat de
forma positiva. 

CSYC
Reconèixer riquesa en la diversitat 
d’opinions i idees 

Respecta les opinions expressades pels 
companys en les activitats cooperatives. 
 

SIEP Trobar possibilitats en l’entorn que 
d’altres no aprecien 
 

Relaciona de forma espontània situacions 
de la vida quotidiana amb distribucions de
la probabilitat de variable discreta i 



distribucions binomials i calcula els seus 
paràmetres 
 

CEC

Mostrar respecte envers el patrimoni 
cultural mundial als seus diferents 
vessants (artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les persones 
que han contribuït al seu desenvolupament

Reconeix la importància que han tingut 
matemàtics de diversos segles en el 
desenvolupament de la matemàtica actual.



TEMA 10: DISTRIBUCIONS DE PROBABILITAT DE VARIABLE CONTÍNUA

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

CC

Distribucions de probabilitat 
de variable contínua 

- Peculiaritats. 
- Càlcul de probabilitats a partir de 
la funció de densitat. 
- Interpretació dels paràmetres μ i σ
i en distribucions de probabilitat de 
variable contínua, a partir de la 
seua funció de densitat, quan 
aquesta ve donada gràficament. 
La distribució normal 
- Càlcul de probabilitats utilitzant 
les taules de la normal N (0, 1). 
- Obtenció d’un interval a què 
correspon una determinada 
probabilitat. 
- Distribucions normals N (μ, σ). 
Càlcul de probabilitats. 
La distribució binomial 
s’aproxima a la normal 
- Identificació de distribucions 
binomials que es puguen considerar
raonablement pròximes a 
distribucions normals, i càlcul de 
probabilitats en elles per pas a la 
normal corresponent. 
Ajust 
- Ajust d’un conjunt de dades a una 
distribució normal 

1. Conéixer les distribucions 
de probabilitat de variable 
contínua i utilitzar-les per 
a calcular probabilitats 

1.1. Interpreta la funció de 
probabilitat (o funció de densitat) 
d’una distribució de variable contínua
i calcula o estima probabilitats a 
partir d’ella 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

2. Conéixer la distribució 
normal, interpretar els seus
paràmetres i utilitzar-la per
a calcular probabilitats 

2.1. Maneja amb destresa la taula de 
la normal N(0, 1) i la utilitza per a 
calcular probabilitats. 

2.2. Coneix la relació que hi ha entre les
diferents corbes normals i utilitza la 
tipificació de la variable per a calcular 
probabilitats en una distribució N (μ, σ).
2.3. Obté un interval a què correspon 
una probabilitat prèviament 
determinada. 
2.4. Aplica el procediment per a decidir 
si els resultats d’una certa experiència 
s’ajusten, o no, a una distribució 
normal. 

3. Utilitzar la distribució 
normal, quan corresponga,
per a trobar probabilitats 
d’algunes distribucions 
binomials 

3.1. Atesa una distribució binomial, 
reconeix la possibilitat d’aproximar-
la per una de normal, obté els seus 
paràmetres i calcula probabilitats a 
partir d’ella 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
1. Conéixer les distribucions de probabilitat de variable contínua i utilitzar-les per a calcular probabilitats. 
2. Conéixer la distribució normal, interpretar els seus paràmetres i utilitzar-la per a calcular probabilitats. 
3. Conéixer i aplicar la possibilitat d’utilitzar la distribució normal per a calcular probabilitats d’algunes distribucions binomials 

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 10 a les competències curriculars

Competència Descriptors Acompliment

CCL

Expressar-se oralment amb correcció, 
adequació i coherència 
 

S’expressa de forma correcta quan intervé 
en l’aula utilitzant expressions coherents i 
adequades per a cada ocasió 

 

Mantindre una actitud favorable cap a la 
lectura 

Realitza la lectura comprensiva dels textos
i exemples resolts del llibre i extrau les 
idees principals
 

CMCT

Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant
i respondre a preguntes 

Maneja els seus coneixements previs 
sobre la distribució binomial B(n, p) i els 
aplica per a solucionar problemes relatius 
a una normal N( np, √npq )

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana 

Aplica i valora positivament el 
procediment amb què es pot apreciar de 
forma subjectiva si una sèrie de dades 
obtingudes experimentalment s’ajusten a 
una de normal 

 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic 

Utilitza la notació adequada quan realitza 
les activitats i els seus procediments són 
clars i eficaços 

CD

Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació 

Avalua les fonts consultades segons la 
seua fiabilitat i reflexiona sobre la 
conveniència d’utilitzar la informació 
extreta de les mateixes 

Actualitzar l’ús de les noves tecnologies 
per a millorar el treball i facilitar la vida 
diària 

Utilitza la calculadora i altres programes 
informàtics per a facilitar-se els càlculs i 
representacions i rendibilitzar el seu 
treball 
 

CAA

Aplicar estratègies per a la millora del 
pensament creatiu, crític, emocional, 
interdependent 

Aplica diferents estratègies per a, a partir 
dels exemples suggerits pel professor, 
tipificar 

Prendre consciència dels processos 
d’aprenentatge 

Reflexiona sobre com ha aprés els 
continguts corresponents a la unitat per a 
millorar el seu aprenentatge posterior 

 

CSYC

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als diferents ritmes i 
potencialitats 
 

Ajuda de forma espontània als companys 
que presenten alguna dificultat per a 
aplicar les destreses desenvolupades en la 
unitat 

SIEP Assumir les responsabilitats encomanades
i donar compte d’elles. 

Es responsabilitza de les tasques que se li 
assignen i explica, posteriorment, quines 
han sigut i com s’hi ha enfrontat 



CEC

Valorar la interculturalitat com una font de
riquesa personal i cultural 

Reconeix la importància de la interacció 
amb d’altres per a afavorir els diferents 
punts de vista i enriquir la visió de la 
unitat 



SEGON BATXILLER (Matemàtiques II)

TEMA1 : Àlgebra de matrius

Objectius
 Conéixer les matrius, les seues operacions i aplicacions, i utilitzar-les per a resoldre problemes.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Matrius

-  Conceptes bàsics: vector
fila, vector columna, 
dimensió, matriu 
quadrada, traslladada, 
simètrica, triangular...

Operacions amb matrius

-  Suma, producte per un 
nombre, producte. 
Propietats.

Matrius quadrades

-  Matriu unitat.
-  Matriu inversa d’una 

altra.
-  Obtenció de la inversa 

d’una matriu pel mètode
de Gauss.

-  Resolució d’equacions 
matricials.

n-tuples de nombres 
reals

-  Dependència i 
independència lineal. 
Propietat fonamental.

-  Obtenció d’una
n-tupla combinació 
lineal d’altres.

-  Constatació de si un 
conjunt de n-tuples és 
LD o LI.

Rang d’una matriu

-  Obtenció del rang d’una 
matriu per observació 
dels seus elements (en 
casos evidents).

-  Càlcul del rang d’una 
matriu pel mètode de 
Gauss.

-  Discussió del rang d’una
matriu dependent d’un 
paràmetre.

1.  Conéixer i utilitzar 
eficaçment les 
matrius, les seues 
operacions i les 
seues propietats.

2.  Conéixer el 
significat de rang 
d’una matriu i 
calcular-lo 
mitjançant el 
mètode de Gauss.

 3.  Resoldre problemes 
algebraics 
mitjançant matrius 
i les seues 
operacions.

1.1.  Realitza operacions combinades 
amb matrius.

2.1.  Calcula el rang d’una matriu 
numèrica.

2.2.  Relaciona el rang d’una matriu 
amb la dependència lineal de les 
seues files o les seues columnes.

 3.1.  Expressa un enunciat mitjançant 
una relació matricial, el resol i 
interpreta la solució dins del 
context de l’enunciat.

CMCT,

CAA

CMCT,

CAA,

SIEP

CCL,

CMCT,

CD

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 1 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Resoldre problemes seleccionant
les dades i les estratègies 
apropiades.

-  Escriu de manera raonada cada 
pas als exercicis realitzats.

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Seguix el desenvolupament dels
problemes guiats de manera 
autònoma, realitzant els passos 
enunciats. 

Competència digital

Fer servir diferents fonts per a la
recerca d’informació. 

-  Busca informació suggerida en 
el tema a través de diverses 
fonts d’informació, 
seleccionant la mateixa partint 
de la font consultada. 

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Analitza críticament l’aportació 
de les diferents civilitzacions a 
la història de l’àlgebra.

Competències socials i 
cíviques

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball, i per a la resolució de 
conflictes.

-  Es mostra receptiu a les idees 
dels altres, encara que no 
coincidisquen amb la seua. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un tema.

-  Desenvolupa diverses 
estratègies pròpies per a 
afrontar una situació 
problemàtica. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge.

-  Autoavalua els seus exercicis i 
aprenentatges de manera eficaç,
no cometent els mateixos errors
en treballs posteriors.



TEMA 2 : Determinants

Objectius
 Conéixer el significat dels determinants i les seues propietats, calcular el seu valor i aplicar-los a

l’obtenció del rang d’una matriu.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Rang d’una matriu 
mitjançant determinants

-  El rang d’unDeterminants 
d’ordres dos i tres

-  Determinants d’ordre dos. 
Propietats.

-  Determinants d’ordre tres. 
Propietats.

-  Càlcul de determinants 
d’ordre tres per la regla de 
Sarrus.

Determinants de ordre n

-  Menor d’una matriu. Menor 
complementari i adjunt d’un 
element d’una matriu 
quadrada. Propietats.

-  Desenvolupament d’un 
determinant pels elements 
d’una línia.

-  Càlcul d’un determinant 
«fent zeros» en una de les 
seues línies.

-  Aplicacions de les propietats 
dels determinants en el 
càlcul d’aquests i en la 
comprovació d’identitats.a 
matriu com el màxim ordre 
dels seus menors no nuls.

-  Determinació del rang d’una 
matriu a partir dels seus 
menors.

Càlcul de la inversa d’una 
matriu

-  Expressió de la inversa d’una
matriu a partir dels adjunts 
dels seus elements.

-  Càlcul de la inversa d’una 
matriu mitjançant 
determinants.

1.  Dominar 
l’automatisme per 
al càlcul de 
determinan

2.  Conéixer les 
propietats dels 
determinants i 
aplicar-les per al 
càlcul d’aquests.

3. Conéixer la 
caracterització del 
rang d’una matriu 
per l’ordre dels 
seus menors, i 
aplicar-la a casos 
concrets.

 

4.  Calcular la inversa 
d’una matriu 
mitjançant 
determinants.

1.1.  Calcula el valor numèric d’un 
determinant o obté 
l’expressió d’un determinant 
3 3 amb alguna lletra.

2.1.  Obté el desenvolupament (o el 
valor) d’un determinant en 
què intervenen lletres, fent ús
raonat de les propietats dels 
determinants.

2.2.  Reconeix les propietats que 
s’utilitzen en les igualtats 
entre determinants.

3.1.  Troba el rang d’una matriu 
numèrica mitjançant 
determinants.

3.2.  Discutix el valor del rang 
d’una matriu en què intervé 
un paràmetre

4.1.  Reconeix l’existència o no de 
la inversa d’una matriu i la 
calcula en el seu cas.

CMCT,

CD

CCL,

CMCT

CMCT,

SIEP

CMCT,

CAA

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 2 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Utilitza els termes precisos per 
a referir-se a objectes o 
conceptes matemàtics.

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Escriu amb correcció gramatical
i ortogràfica als exercicis 
escrits.  

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Utilitza la calculadora científica
amb facilitat, introduint les 
dades de l’operació de manera 
correcta. 

Consciència i expressions 
culturals

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Respecta els diferents ritmes de 
treball a l’aula. 

Competències socials i 
cíviques

Mostrar disponibilitat per a la 
participació activa en àmbits de 
participació establits. 

-  Realitza aportacions pertinents 
de manera voluntària i oportuna
a l’aula.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Mostra perseverança en la 
resolució d’exercicis i 
problemes, no abandonant a la 
primera dificultat que troba.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts.

-  Integra aprenentatges de cursos 
passats en el desenvolupament 
dels continguts de la unitat, 
donant compte d’ells. 



TEMA 3 : Sistemes d’equacions

Objectius
 Utilitzar  les  matrius  i  els  determinants per  a  interpretar  els  sistemes  d’equacions i  resoldre’ls

mitjançant diversos mètodes. Fer ús dels sistemes en la resolució de problemes

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Sistemes d’equacions lineals

-  Sistemes equivalents.
-  Transformacions que mantenen 

l’equivalència.
-  Sistema compatible, incompatible, 

determinat, indeterminat.
-  Interpretació geomètrica d’un 

sistema d’equacions amb dos o tres
incògnites segons siga compatible 
o incompatible, determinat o 
indeterminat.

Mètode de Gauss

-  Estudi i resolució de sistemes pel 
mètode de Gauss. 

Teorema de Rouché

-  Aplicació del teorema de Rouché a 
la discussió de sistemes 
d’equacions.

Regla de Cramer

-  Aplicació de la regla de Cramer a la
resolució de sistemes. 

Sistemes homogenis

-  Resolució de sistemes homogenis.

Discussió de sistemes

-  Aplicació del teorema de Rouché i
de la regla de Cramer a la 
discussió i la resolució de 
sistemes dependents d’un o més 
paràmetres

Expressió matricial d’un sistema 
d’equacions

-  Resolució de sistemes d’equacions 
donats en forma matricial.

Resolució de problemes mitjançant 
equacions

-  Traducció a sistema d’equacions 
d’un problema, resolució i 
interpretació de la solució.

 

1.  Dominar els conceptes i la 
nomenclatura associats als 
sistemes d’equacions i les 
seues solucions (compatible, 
incompatible, determinat, 
indeterminat), i interpretar-
los geomètricament per a 2 i 
3 incògnites.

2.  Conéixer i aplicar el mètode
de Gauss per a estudiar i 
resoldre sistemes 
d’equacions lineals.

3.  Conéixer el teorema de Rouché
i la regla de Cramer i utilitzar-
los per a la discussió i la 
resolució de sistemes 
d’equacions

.4.  Resoldre matricialment 
sistemes n n mitjançant 
l’obtenció de la inversa de la 
matriu dels coeficients.

5.  Resoldre problemes algebraics 
mitjançant sistemes 
d’equacions

1.1.  Coneix el que significa que 
un sistema siga incompatible o 
compatible, determinat o 
indeterminat, i aplica aquest 
coneixement per a formar un 
sistema d’un cert tipus o per a 
reconéixer-ho.

1.2.  Interpreta geomètricament 
sistemes lineals de 2, 3 o 
4 equacions amb 2 o 3 
incògnites.

2.1.  Resol sistemes d’equacions 
lineals pel mètode de 
Gauss.

3.1.  Aplica el teorema de Rouché
per a dilucidar com és un 
sistema d’equacions 
lineals amb coeficients 
numèrics

3.2.  Aplica la regla de Cramer 
per a resoldre un sistema 
d’equacions lineals,
2 2 o 3 3, amb 
solució única.

3.3.  Cataloga com és (teorema de
Rouché) i resol, en el seu 
cas, un sistema 
d’equacions lineals amb 
coeficients numèrics.

3.4.  Discutix i resol un sistema 
d’equacions dependent 
d’un paràmetre.

4.1.  Expressa matricialment un 
sistema d’equacions i, si 
és possible, el resol 
trobant la inversa de la 
matriu dels coeficients. 

. 5.1.  Expressa algebraicament 
un enunciat mitjançant un 
sistema d’equacions, el resol
i interpreta la solució dins 
del context de l’enunciat.

CM,CT
CCL

CM,CT,
CEC

CM,CT,
SIEP

CM,CT,
CAA

CM,CT,
CCL

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 3 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Manejar els coneixements sobre 
ciència i tecnologia per a 
solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes.

-  Identifica les aportacions de 
l’àlgebra en la resolució de 
problemes matemàtics i en 
l’evolució de la disciplina 
històricament. 

Competència en comunicació
lingüística

Mantindre una actitud favorable 
cap a la lectura.

-  Consulta els recursos de la 
matèria i amplia els seus 
coneixements. 

Competència digital
Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Utilitza els recursos digitals 
facilitats per a enriquir el seu 
aprenentatge.

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Utilitza pensament matemàtic 
per a ajudar-se a codificar les 
situacions problemàtiques i 
valora el seu ús.  

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  S’oferix per a ajudar els 
companys i companyes a 
resoldre dubtes. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Encomanar entusiasme per la 
tasca i tindre confiança en les 
possibilitats d’assolir objectius.

-  Expressa confiança en les 
possibilitats de resolució de 
problemes i la transmet a les 
seues companyes i companys.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts.

-  Transferix coneixements 
anteriors sobre resolució 
d’equacions als nous continguts
de la unitat. 



TEMA 4: Vectors en l’espai

Objectius
 Conéixer els  vectors de l’espai tridimensional i les seues operacions, i utilitzar-los per a la resolució de

problemes geomètrics.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Vectors en l’espai 

-  Operacions. Interpretació gràfica.
-  Combinació lineal.
-  Dependència i independència 

lineal.
-  Base. Coordenades.

Producte escalar de vectors 

-  Propietats.
-  Expressió analítica.
-  Càlcul del mòdul d’un vector.
-  Obtenció d’un vector amb la 

direcció d’un altre i mòdul 
predeterminat.

-  Obtenció de l’angle format per 
dos vectors.

-  Identificació de la 
perpendicularitat de dos vectors.

-  Càlcul del vector i projecció d’un
vector sobre la direcció d’un 
altre.

Producte vectorial de vectors

-  Propietats.
-  Expressió analítica.
-  Obtenció d’un vector 

perpendicular a uns altres dos.
-  Càlcul de l’àrea del 

paral·lelogram determinat per 
dos vectors.

Producte mixt de tres vectors

-  Propietats.
-  Expressió analítica.
-  Càlcul del volum d’un 

paral·lelepípede determinat per 
tres vectors.

-  Identificació de si tres vectors 
són linealment independents 
mitjançant el producte mixt.

  1.  Conéixer els vectors de 
l’espai tridimensional i 
les seues operacions, i 
utilitzar-los per a la 
resolució de problemes 
geomètrics

 1.1.  Realitza operacions 
elementals (suma i 
producte per un nombre) 
amb vectors, donats 
mitjançant les seues 
coordenades, comprenent i
manejant correctament els 
conceptes de dependència 
i independència lineal, 
així com el de base.

  1.2.  Domina el producte escalar 
de dos vectors, el seu 
significat geomètric, la 
seua expressió analítica i 
les seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(mòdul d’un vector, angle 
de dos vectors, vector 
projecció d’un vector 
sobre l’altre i 
perpendicularitat de 
vectors).

  1.3.  Domina el producte 
vectorial de dos vectors, el
seu significat geomètric, 
la seua expressió analítica 
i les seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(vector perpendicular a 
d’altres dos, àrea del 
paral·lelogram determinat 
per dos vectors).

  1.4.  Domina el producte mixt de
tres vectors, el seu 
significat geomètric, la 
seua expressió analítica i 
les seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(volum del 
paral·lelepípede 
determinat per tres 
vectors, decisió de si tres 
vectors són linealment 
independents).

CCL,

CAA,

CMCT

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 4 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics.

-  Descriu amb precisió 
definicions i relacions 
matemàtiques entre vectors. 

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Explica de manera coherent i 
argumentada el procés de 
resolució d’un exercici 
plantejat. 

Competència digital
Fer servir diferents fonts per a la
recerca d’informació.

-  Utilitza fonts seleccionades de 
manera pròpia per a enriquir els
aprenentatges. 

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Presenta els treballs escrits amb 
ordre i neteja, mostrant gust pel
treball ben fet. 

Competències socials i 
cíviques

Aplicar drets i deures de la 
convivència ciutadana en el 
context de l’escola.

-  Respecta les normes establides 
en el funcionament de 
l’assignatura i de la classe per 
iniciativa personal.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Demana ajuda després 
d’intentar resoldre les 
dificultats en la tasca amb els 
seus propis mitjans (consultant 
diverses fonts, revisant 
exercicis anteriors o similars, 
revisant exercicis resolts...).

Competència per a aprendre 
a aprendre

Gestionar els recursos i les 
motivacions personals en favor 
de l’aprenentatge.

-  Venç amb recursos personals les
resistències cap al contingut per
la seua abstracció o dificultat i 
mostra un tarannà receptiu cap 
a l’aprenentatge. 



TEMA 5 : Punts, rectes i plans en l’espai

Objectius
 Utilitzar  els  vectors per  a  l’estudi  de  rectes  i  plans.  Resoldre  problemes  afins:  inclusió,

paral·lelisme, posicions relatives, etcètera.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Sistema de referència en 
l’espai

-  Coordenades d’un punt.
-  Representació de punts en 

un sistema de referència 
ortonormal.

Aplicació dels vectors a 
problemes geomètrics

-  Punt que dividix a un 
segment en una raó donada.

-  Simètric d’un punt respecte
de l’altre.

-  Comprovació de si tres o 
més punts estan alineats.

Equacions d’una recta

-  Equacions vectorial, 
paramètriques, contínua i 
implícita de la recta.

-  Estudi de les posicions 
relatives de dues rectes.

Equacions d’un pla

-  Equacions vectorial, 
paramètriques i implícita 
d’un pla. Vector normal.

-  Estudi de la posició relativa
de dos o més plans.

-  Estudi de la posició relativa
d’un pla i una recta.

1.  Utilitzar un 
sistema de 
referència 
ortonormal en 
l’espai i, en ell, 
resoldre 
problemes 
geomètrics fent 
ús dels vectors 
quan convinga.

  2.  Dominar les 
diferents formes 
d’equacions de 
rectes i de plans, 
i utilitzar-les per 
a resoldre 
problemes afins: 
pertinença de 
punts a rectes o a
plans, posicions 
relatives de dues 
rectes, de recta i 
pla, de dos 
plans...

1.1.  Representa punts de coordenades 
senzilles en un sistema de 
referència ortonormal.

1.2.  Utilitza els vectors per a resoldre 
alguns problemes geomètrics: 
punts de divisió d’un segment 
en parts iguals, comprovació de
punts alineats, simètric d’un 
punt respecte de l’altre...

2.1.  Resol problemes afins entre 
rectes (pertinença de punts, 
paral·lelisme, posicions 
relatives) utilitzant qualsevol de
les expressions (paramètriques, 
implícita, contínua...).

2.2. Resol problemes afins entre plans 
(pertinença de punts, 
paral·lelisme...) utilitzant 
qualsevol de les seues 
expressions (implícita o 
paramètriques).

2.3.  Resol problemes afins entre 
rectes i plans.

CMCT,

CAA

CCL,

CMCT

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 5 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits 
(biològic, geològic, físic, 
químic, tecnològic, geogràfic...).

-  Inferix de l’experiència i 
l’observació d’exercicis bàsics, 
regles o estratègies per a 
resoldre exercicis de més 
complexitat.

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Expressa amb correcció 
lingüística i precisió els passos 
de resolució d’un exercici.

Competència digital
Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.

-  Utilitza recursos digitals per a 
treballar i aprofundir en les tres 
dimensions de l’espai.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida les representacions 
gràfiques necessàries per a 
comprendre els problemes 
quant a claredat i presentació. 

Competències socials i 
cíviques

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball, i per a la resolució de 
conflictes.

-  Mostra actitud dialogant davant 
de conflictes produïts per idees 
oposades en la manera de 
resoldre un exercici. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Optimitzar recursos personals 
basant-se en les fortaleses 
pròpies.

-  Posa en joc durant els processos
d’aprenentatge les seues 
fortaleses i recursos personals, i
regula aquells aspectes 
personals que poden entorpir el 
seu aprenentatge. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Identificar potencialitats 
personals com a aprenent: estils 
d’aprenentatge, intel·ligències 
múltiples, funcions executives.

-  Utilitza les seues fortaleses 
personals en l’aprenentatge per 
a comprendre i visualitzar els 
exercicis de d’objectes 
matemàtics en l’espai. 



TEMA 6 : Problemes mètrics

Objectius
 Utilitzar les propietats dels vectors (productes escalar, vectorial i mixt) i les equacions de rectes i plans per a resoldre

problemes mètrics en l’espai: obtenció d’angles, distàncies, àrees, volums...

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Angles entre rectes i plans

-  Vector direcció d’una recta i vector normal 
a un pla.

-  Obtenció de l’angle entre dues rectes, entre 
dos plans o entre recta i pla.

Distància entre 
punts, rectes 
i plans

-  Càlcul de la distància entre dos punts.
-  Càlcul de la distància d’un punt a una recta 

per diversos procediments.
-  Distància d’un punt a un pla mitjançant la 

fórmula.
-  Càlcul de la distància entre dues rectes per 

diversos procediments.

Àrea d’un triangle 
i volum d’un tetraedre

-  Càlcul de l’àrea d’un paral·lelogram i d’un 
triangle.

-  Càlcul del volum d’un paral·lelepípede i 
d’un tetraedre.

Llocs geomètrics en l’espai

-  Pla mediador d’un segment.
-  Pla bisector d’un angle diedre.

-  Algunes de quàdriques (esfera, el·lipsoide, 
hiperboloide, paraboloide) com llocs 
geomètrics.

-  Obtenció del centre i del radi d’una esfera 
donada mitjançant la seua equació.

1.  Obtindre l’angle que formen 
dues rectes, una recta i un 
pla o dos plans.

2.  Trobar la distància entre dos 
punts, d’un punt a una 
recta, d’un punt a un pla o
entre dues rectes que es 
creuen.

3.  Trobar àrees i volums 
utilitzant el producte 
vectorial o el producte 
mixt de vectors.

4.  Resoldre problemes mètrics 
variats

 5.  Obtindre analíticament llocs
geomètrics.

1.1.  Calcula els angles entre rectes 
i plans. Obté una recta o un
pla coneixent, com una de 
les dades, l’angle que 
forma amb una altra figura 
(recta o pla).

2.1.  Troba la distància entre dos 
punts o d’un punt a un pla.

2.2.  Troba la distància d’un punt a 
una recta mitjançant el pla 
perpendicular a la recta que
passa pel punt, o bé fent ús 
del producte vectorial.

2.3.  Troba la distància entre dues 
rectes que es creuen, 
justificant el procés seguit.

3.1.  Troba l’àrea d’un 
paral·lelogram o d’un 
triangle.

3.2.  Troba el volum d’un 
paral·lelepípede o d’un 
tetraedre.

4.1.  Troba el simètric d’un punt 
respecte d’una recta o d’un 
pla.

4.2.  Resol problemes geomètrics 
en què intervinguen 
perpendicularitats, 
distàncies, angles, 
incidència, paral·lelisme...

5.1.  Obté l’expressió analítica d’un
lloc geomètric espacial 
definit per alguna propietat,
i identifica la figura que es 
tracta.

5.2.  Escriu l’equació d’una esfera a
partir del seu centre i la 
seua ràdio, i reconeix el 
centre i el radi d’una esfera 
donada per la seua equació.

 5.3.  Relaciona l’equació d’un 
el·lipsoide, hiperboloide o 
paraboloide amb la seua 
representació gràfica.
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Aportació de la unitat 6 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Definix amb exactitud 
matemàtica els conceptes 
geomètrics i els anomena de 
manera precisa. 

Competència en comunicació 
lingüística

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor...

-  Realitza escolta activa en els 
moments d’explicació o 
discussió sobre el mètode de 
resolució d’un exercici o 
problema. 

Competència digital

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.

-  Busca recursos digitals per 
iniciativa pròpia per a 
representar amb més facilitat 
els objectes geomètrics. 

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Mostra interés per conéixer 
l’origen històric de la geometria
i la seua evolució. 

Competències socials i 
cíviques

Involucrar-se o promoure 
accions amb una finalitat social.

-  Promou o acompanya 
iniciatives per a millorar els 
aprenentatges sobre el 
contingut, tenint en compte a 
tota la classe, i proposa millores
en la temporalització o en els 
recursos utilitzats. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Trobar possibilitats en l’entorn 
que d’altres no aprecien.

-  Troba, per a la resolució dels 
exercicis, possibilitats noves i 
originals. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament creatiu, 
crític, emocional, 
interdependent...

-  Desenvolupa estratègies 
personals per a relacionar els 
continguts previs sobre el tema 
amb els nous continguts.  



TEMA 7:  Límits de funcions. Continuïtat

Objectius
 Revisar els conceptes i els procediments lligats als límits de funcions i ampliar-los amb noves tècniques. 

  Aprofundir en la continuïtat de funcions amb el teorema de Bolzano i les propietats que del mateix es deriven. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Límit d’una funció

-  Límit d’una funció quan x 
, 
x – o x a. 
Representació gràfica.

-  Límits laterals.
-  Operacions amb límits finits.

Expressions infinites

-  Infinits del mateix ordre.
-  Infinit d’ordre superior a un 

altre.
-  Operacions amb expressions 

infinites.

Càlcul de límits

-  Càlcul de límits immediats 
(operacions amb límits finits 
evidents o comparació 
d’infinits de diferent ordre).

-  Indeterminació. Expressions 
indeterminades.

-  Càlcul de límits quan 
x  o x  –:
-  Quocient de polinomis o 

d’altres expressions 
infinites.

-  Diferència d’expressions 
infinites.

-  Potència. Nombre e.
-  Càlcul de límits quan 

x a–, x a+, x a:
-  Quocients.
-  Diferències.
-  Potències.

Regla de L’Hôpital

-  Càlcul de límits mitjançant la 
regla de L’Hôpital.

Continuïtat. Discontinuïtats

-  Continuïtat en un punt. Tipus 
de discontinuïtat. 

Continuïtat en un interval

-  Teoremes de Bolzano, 
Darboux i Weierstrass.

-  Aplicació del teorema de 
Bolzano per a detectar 
l’existència d’arrels i per a 
separar-les. 

1.  Dominar el concepte de límit en
les seues diferents versions, 
coneixent la seua 
interpretació gràfica i el seu 
enunciat precís.

2.  Calcular límits de tot tipus.

3.  Conéixer el concepte de 
continuïtat en un punt i els 
diferents tipus de 
discontinuïtats.

4.  Conéixer la regla de L’Hôpital i 
aplicar-la al càlcul de límits.

5.  Conéixer el teorema de Bolzano
i aplicar-lo per a provar 
l’existència d’arrels d’una 
funció.

1.1.  A partir d’una expressió del tipus

( )
x
límf x
®a

=b

[ pot ser , –, a–, a+ o a; i 
pot ser , – o l] la representa 
gràficament i descriu correctament 
la propietat que el caracteritza 

2.1.  Calcula límits immediats que només 
requerisquen conéixer els resultats 
operatius i comparar infinits

2.2.  Calcula límits (x  o 
x –) de quocients o de 
diferències.

2.3.  Calcula límits (x  o x –) de 
potències.

2.4.  Calcula límits (x c) de quocients, 
distingint, 
si el cas ho exigix, quan x c+ i 
quan x c-

2.5.  Calcula límits (x c) de potències

3.1.  Reconeix si una funció és contínua en 
un punt o el tipus de discontinuïtat 
que presenta en ell.

3.2.  Determina el valor d’un paràmetre (o 
dos paràmetres) perquè una funció 
definida «a trossos» siga contínua 
en el «punt (o punts) 
d’entroncament».

4.1.  Calcula límits aplicant la regla de 
L’Hôpital.

5.1.  Enuncia el teorema de Bolzano en un 
cas concret i l’aplica a la 
separació d’arrels d’una funció.

CCL,
CMCT

CMCT,
CAA

CMCT,
SIEP

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
SIEP

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 7 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Resoldre problemes seleccionant
les dades i les estratègies 
apropiades.

-  Aplica amb rigor les estratègies 
treballades a l’aula per a 
resoldre els exercicis plantejats,
i selecciona la més adequada en
cada moment amb criteris clars.

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Entén les indicacions i les 
explicacions orals, dóna compte
d’elles i les aplica quan 
correspon. 

Competència digital

Seleccionar l’ús de les diferents 
fonts segons la seua fiabilitat.

-  Investiga quins són les seues 
fonts d’informació i establix 
criteris propis per a dirimir la 
seua fiabilitat. 

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida la presentació dels 
exercicis quant a neteja i 
claredat, la qual cosa facilita la 
comprensió dels continguts 
treballats. 

Competències socials i 
cíviques

Valorar la interculturalitat com 
una font de riquesa personal i 
cultural.

-  Identifica les aportacions de 
diverses cultures i autors en el 
desenvolupament de la 
disciplina d’anàlisi matemàtica.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge.

-  Identifica les aportacions que 
suposen els problemes guiats 
del tema per al seu 
aprenentatge. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Identificar potencialitats 
personals com a aprenent: estils 
d’aprenentatge, intel·ligències 
múltiples, funcions executives...

-  Desenvolupa i aplica estratègies
per a focalitzar l’atenció en la 
resolució d’exercicis, la qual 
cosa comporta menor nombre 
d’errors en el desenvolupament 
dels mateixos. 



TEMA 8: Derivades

Objectius
 Revisar el concepte i ampliar els mètodes per al càlcul de les derivades de les funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Derivada d’una funció
en un punt

-  Taxa de variació 
mitjana.

-  Derivada d’una 
funció en un punt. 
Interpretació. 
Derivades laterals.

-  Obtenció de la 
derivada d’una funció
en un punt a partir de 
la definició.

Funció derivada

-  Derivades 
successives.

-  Representació gràfica 
aproximada de la 
funció derivada d’una
altra de donada per la 
seua gràfica. 

-  Estudi de la 
derivabilitat d’una 
funció en un punt 
estudiant les 
derivades laterals.

Regles de derivació

-  Regles de derivació 
de les funcions 
elementals i dels 
resultats operatius.

-  Derivada de la funció 
inversa d’una altra. 

-  Derivada d’una 
funció implícita.

-  Derivació 
logarítmica.

Diferencial d’una 
funció

-  Concepte de 
diferencial d’una 
funció.

-  Aplicacions.

1.  Dominar els conceptes 
associats a la derivada 
d’una funció: derivada 
en un punt, derivades 
laterals, funció derivada.

2.  Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les 
per a trobar la funció 
derivada d’una altra.

1.1.  Associa la gràfica d’una funció 
a la de la seua funció 
derivada.

1.2.  Troba la derivada d’una funció 
en un punt a partir de la 
definició.

1.3.  Estudia la derivabilitat d’una 
funció definida «a trossos», 
recorrent a les derivades 
laterals en el «punt 
d’entroncament».

2.1.  Troba les derivades de funcions
no trivials.

2.2.  Utilitza la derivació logarítmica
per a trobar la derivada d’una 
funció que el requerisca

2.3.  Troba la derivada d’una funció 
coneixent la de la seua 
inversa.

2.4.  Troba la derivada d’una funció 
implícita.

CCL,
CMCT,
CAA,
CD

CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP,
CD

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 8 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Utilitza amb precisió i correcció
la nomenclatura matemàtica del
tema. 

Competència en comunicació 
lingüística

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor...

-  Respecta les normes de 
comunicació en les interaccions
amb les seues companyes i 
companys a l’aula. 

Competència digital
Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Utilitza els recursos digitals per 
a entrenar i consolidar el càlcul 
de derivades.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida l’ordre als seus exercicis.

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  Ajuda als seus companys i 
companyes a resoldre les seues 
dificultats.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats.

-  Accepta l’aprenentatge com un 
repte i és constant en el seu 
esforç. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents contextos 
d’aprenentatge.

-  Elabora i aplica estratègies de 
creació pròpia per a deduir i 
recordar les fórmules de les 
funcions derivades. 



TEMA 9: Aplicacions de les derivades

Objectius
 Aplicar les derivades per a obtindre informació sobre aspectes gràfics de les funcions (creixement,

concavitat...) i per a optimitzar funcions. 

  Conéixer els teoremes de Rolle i del valor mitjà, i explotar les seues possibilitats teòriques.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Aplicacions de la primera 
derivada

-  Obtenció de la tangent a 
una corba en un dels seus 
punts.

-  Identificació de punts o 
intervals en què la funció 
és creixent o decreixent.

-  Obtenció de màxims i 
mínims relatius.

-  Resolució de problemes 
d’optimització.

Aplicacions de la segona 
derivada

-  Identificació de punts o 
intervals en què la funció 
és còncava o convexa.

-  Obtenció de punts 
d’inflexió.

Teoremes de Rolle i del 
valor mitjà

-  Constatació de si una 
funció complix o no les 
hipòtesis del teorema del 
valor mitjà o del teorema 
de Rolle i obtenció del 
punt on complix (en el seu
cas) la tesi. 

-  Aplicació del teorema del 
valor mitjà a la demostració 
de diverses propietats. 

Teorema de Cauchy i regla
de L’Hôpital
-  El teorema de Cauchy com a 

generalització del teorema 
del valor mitjà.

-  Enfoque teòric de la regla de 
L’Hôpital i la seua 
justificació a partir del 
teorema de Cauchy.

1.  Trobar l’equació de la recta
tangent a una corba en un
dels seus punts.

2.  Conéixer les propietats que
permeten estudiar 
creixements, decreixements, 
màxims i mínims relatius, 
tipus de curvatura, etc., i 
saber-les aplicar en casos 
concrets

 

3.  Dominar les estratègies 
necessàries per a 
optimitzar una funció.

4.  Conéixer els teoremes de 
Rolle i del valor mitjà, i 
aplicar-los a casos 
concrets.

1.1.  Atesa una funció, explícita
o implícita, troba 
l’equació de la recta 
tangent en un dels seus 
punts.

2.1.  Atesa una funció, sap 
decidir si és creixent o 
decreixent, còncava o 
convexa, obté els seus 
màxims i mínims 
relatius i els seus punts 
d’inflexió.

3.1.  Atesa una funció, 
mitjançant la seua 
expressió analítica o 
mitjançant un enunciat, 
troba en quin cas 
presenta un màxim o un 
mínim.

4.1.  Aplica el teorema de Rolle
o el del valor mitjà a 
funcions concretes, 
provant si complix o no 
les hipòtesis i esbrinant, 
en el seu cas, on es 
complix la tesi.

CCL,
CMCT,
CAA,

CCL,
CMCT,
CAA,
CD

CCL,
CMCT,
SIEP,
CD

CCL,
CMCT,
CAA,

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 9a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits 
(biològic, geològic, físic, 
químic, tecnològic, geogràfic...).

-  Enuncia la hipòtesi del 
problema i verifica a través del 
teorema de Rolle. 

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Realitza gràfics i dibuixos 
exactes tenint en compte 
l’enunciat del problema.

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Es val de recursos digitals, 
facilitats o buscats, per a 
aprofundir en les aplicacions de
la derivada a l’estudi d’una 
funció. 

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar la bellesa de les 
expressions artístiques i les 
manifestacions de creativitat, i 
gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià.

-  Aprecia i es divertix amb 
l’estètica que presenta la 
resolució de problemes des 
d’una argumentació lògica, i 
l’exposa de manera ordenada.

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Accepta de bon grat altres 
opinions o idees sobre els 
problemes que està realitzant. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Encomanar entusiasme per la 
tasca i tindre confiança en les 
possibilitats d’assolir objectius.

-  Mostra entusiasme per resoldre 
problemes complexos i 
transmet el seu entusiasme a les
seues companyes i companys. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge.

-  Realitza autoavaluacions 
realistes de manera crítica i 
constructiva. 



TEMA 10: Representació de funcions

Objectius
 Conéixer el paper que exercixen les eines bàsiques de l’anàlisi en la representació de  funcions i

dominar la representació sistemàtica de funcions polinòmiques, racionals, trigonomètriques, amb
radicals, exponencials, logarítmiques...

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Eines bàsiques per a la
construcció de corbes

-  Domini de definició, 
simetries, 
periodicitat.

-  Branques infinites: 
asímptotes i branques
parabòliques.

-  Punts singulars, punts
d’inflexió, talls amb 
els eixos...

Representació de 
funcions

-  Representació de 
funcions 
polinòmiques.

-  Representació de 
funcions racionals.

-  Representació de 
funcions 
cualesquiera.

 1.  Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) 
en la representació de
funcions i dominar la 
representació 
sistemàtica de 
funcions 
polinòmiques, 
racionals, 
trigonomètriques, 
amb radicals, 
exponencials, 
logarítmiques...

1.1.  Representa funcions polinòmiques.

1.2.  Representa funcions racionals.

1.3.  Representa funcions 
trigonomètriques.

1.4.  Representa funcions exponencials.

1.5.  Representa funcions en què 
intervinga el valor absolut.

1.6.  Representa altres tipus de 
funcions.

CCL
CAA
CEC
CD

CMCT

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 10 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format
gràfic.

-  Descriu les característiques 
d’una funció representada i 
aplica aquest coneixement en el
procés invers, donant raó 
matemàtica de la representació 
realitzada. 

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Expressa amb correcció 
lingüística i claredat cada pas 
realitzat en l’estudi d’una 
funció per a la seua 
representació. 

Competència digital

Aplicar criteris ètics en l’ús de 
les tecnologies.

-  Utilitza les correccions de les 
autoavaluacions i els exercicis 
en format digital per a realitzar 
una vertadera avaluació, no 
copia els resultats. 

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Aprecia l’evolució de les 
matemàtiques per a representar 
funcions i l’impacte que això 
ha tingut en el 
desenvolupament d’altres 
disciplines.

Competències socials i 
cíviques

Concebre una escala de valors 
pròpia i actuar conforme a ella.

-  Realitza els treballs per sentit de
responsabilitat i no per 
obligació. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Identifica amb temps les 
necessitats de recursos i suports
per a realitzar els exercicis 
proposats. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Demana ajuda a les seues 
companyes i companys després 
d’intentar resoldre les 
dificultats de manera autònoma 
i no aconseguir-ho.



TEMA 11: Càlcul de primitives

Objectius

 Conéixer i calcular les primitives de funcions elementals i utilitzar els mètodes de substitució i
«per  parts»,  així  com el  mètode  d’integració  de  funcions  racionals,  per  a  obtindre  primitives
d’altres funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Primitiva d’una funció

-  Obtenció de primitives de 
funcions elementals.

-  Simplificació d’expressions 
per a facilitar la seua 
integració:
–
( )
()

Px k
Qx

xa xa
= +

- -
– Expressió d’un radical com 

a producte d’un nombre per 
una potència de x.

– Simplificacions 
trigonomètriques.

Canvi de variables davall el 
signe integral

-  Obtenció de primitives 
mitjançant canvi de variables:
integració per substitució.

Integració «per parts»

-  Càlcul d’integrals «per parts».

Descomposició d’una funció 
racional

-  Càlcul de la integral d’una 
funció racional 
descomponent-la en fraccions 
elementals.

1.  Conéixer el concepte de
primitiva d’una funció
i obtindre primitives 
de les funcions 
elementals.

2.  Dominar els mètodes 
bàsics per a l’obtenció
de primitives de 
funcions: substitució, 
«per parts», integració
de funcions racionals.

1.1.  Troba la primitiva d’una 
funció elemental o 
d’una funció que, 
mitjançant 
simplificacions 
adequades, es 
transforma en elemental
des de l’òptica de la 
integració.

2.1.  Troba la primitiva d’una 
funció utilitzant el 
mètode de substitució.

2.2.  Troba la primitiva d’una 
funció mitjançant la 
integració «per parts».

  2.3.  Troba la primitiva d’una 
funció racional el 
denominador de la qual 
no tinga arrels 
imaginàries.

CMCT,

CAA

CCL,

CMCT,

SIEP

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 11 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Utilitza la simbologia 
matemàtica de la unitat amb 
precisió, integrant els seus 
coneixements previs. 

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Explica, amb precisió i 
coherència, els passos realitzats
en la resolució d’exercicis. 

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Fa servir els recursos digitals 
per a consolidar i aprofundir en 
els aprenentatges sobre 
integració de funcions. 

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida l’ordre i l’estètica en la 
realització dels exercicis (situa 
els símbols d’integració a 
l’altura adequada, escriu amb 
claredat...).

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Respecta i aprecia diverses 
maneres d’abordar els exercicis
proposats.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Persistix en el càlcul d’integrals
vencent bloquejos i dificultats, i
no abandona l’exercici sense 
intentar altres camins per a la 
seua resolució. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts.

-  Elabora estratègies personals 
per a la resolució d’integrals. 



TEMA 12 : La integral definida

Objectius
 Relacionar el càlcul de l’àrea davall la gràfica d’una funció amb la primitiva de la mateixa. 

 A partir del teorema fonamental del càlcul, dissenyar procediments que permeten calcular àrees i
volums.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Integral definida

-  Concepte d’integral definida. 
Propietats.

-  Expressió de l’àrea d’una figura 
plana coneguda mitjançant una 
integral.

Relació de la integral amb la 
derivada

-  Teorema fonamental del càlcul.
-  Regla de Barrow.

Càlcul d’àrees i volums 
mitjançant integrals

-  Càlcul de l’àrea entre una corba 
i l’eix X.

-  Càlcul de l’àrea delimitada entre
dues corbes.

-  Càlcul del volum del cos de 
revolució que s’obté en girar un 
arc de corba al voltant de l’eix 
X.

-  Interpretació i càlcul d’algunes 
integrals impròpies.

1.  Conéixer el concepte, la 
terminologia, les 
propietats i la 
interpretació geomètrica 
de la integral definida.

2.  Comprendre el teorema 
fonamental del càlcul i la
seua importància per a 
relacionar l’àrea davall 
una corba amb una de 
primitiva de la funció 
corresponent.

3.  Conéixer i aplicar la regla 
de Barrow per al càlcul 
d’àrees.

4.  Conéixer i aplicar la 
fórmula per a trobar el 
volum d’un cos de 
revolució.

  5.  Utilitzar el càlcul integral
per a trobar àrees o 
volums de figures o 
cossos coneguts a partir 
de les seues dimensions, 
o bé per a deduir les 
fórmules corresponents.

1.1.  Troba la integral d’una 
funció 

( )b

a
f xdxò

, 

reconeixent el recinte 
definit entre y f (x), 
x a, x b, trobant 
les seues dimensions i 
calculant la seua àrea 
mitjançant 
procediments 
geomètrics 
elementals.

2.1.  Respon a problemes 
teòrics relacionats 
amb el teorema 
fonamental del càlcul.

3.1.  Calcula l’àrea davall 
una corba entre dues 
abscisses.

3.2.  Calcula l’àrea entre 
dues corbes.

4.1.  Troba el volum del cos 
que s’obté en girar un 
arc de corba al voltant 
de l’eix X.

5.1.  Troba l’àrea d’una 
figura plana coneguda 
obtenint l’expressió 
analítica de la corba 
que la determina i 
integrand entre els 
límits adequats. O bé, 
deduïx la fórmula de 
l’àrea mitjançant el 
mateix procediment

5.2.  Troba el volum d’un cos

CCL
CMCT
CAA

CMCT
SIEP

CCL
CMCT
CEC

CCL
CMCT

CD

CCL
CMCT
CSC

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 12 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format
gràfic.

-  S’ajuda de les representacions 
gràfiques per a comprendre 
millor la teoria i els problemes. 

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Descriu i explica amb correcció 
lingüística i precisió els passos 
que realitza per a resoldre un 
problema. 

Competència digital
Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.

-  Busca recursos digitals que 
faciliten la representació gràfica
dels exercicis.

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Identifica les aportacions dels 
diversos autors al 
desenvolupament del càlcul 
integral i les seues aplicacions 
en altres contextos. 

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Discutix les propostes de 
resolució d’un problema amb 
les seues companyes i 
companys, respectant i 
integrant les idees alienes. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un tema.

-  Genera opcions diverses i 
originals per a la resolució dels 
exercicis. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge.

-  Es mostra receptiu a la 
realització de les 
autoavaluacions proposades i 
identifica les aportacions al seu 
aprenentatge que possibilita la 
realització d’aquesta 
autoavaluació. 



TEMA 13 : Atzar i probabilitat

Objectius
 Conéixer els conceptes de probabilitat condicionada, dependència i independència d’esdeveniments, probabilitat total i

probabilitat «a posteriori», i utilitzar-los per a calcular probabilitats.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards 
d’aprenentatge avaluables

CC

Esdeveniments

-  Operacions i propietats.
-  Reconeixement i obtenció d’esdeveniments 

complementaris incompatibles, unió d’esdeveniments, 
intersecció d’esdeveniments...

-  Propietats de les operacions amb esdeveniments. Lleis 
de Morgan.

Llei dels grans nombres

-  Freqüència absoluta i freqüència relativa d’un 
esdeveniment.

-  Freqüència i probabilitat. Llei dels grans nombres.
-  Propietats de la probabilitat.
-  Justificació de les propietats de la probabilitat.

Llei de Laplace

-  Aplicació de la llei de Laplace per al càlcul de 
probabilitats senzilles.

-  Reconeixement d’experiències en les quals no es pot 
aplicar la llei de Laplace.

Probabilitat condicionada

-  Dependència i independència de dos esdeveniments.
-  Càlcul de probabilitats condicionades.

Fórmula de la probabilitat total

-  Càlcul de probabilitats totals.

Fórmula de Bayes

-  Càlcul de probabilitats «a posteriori».

Taules de contingència

-  Possibilitat de visualitzar gràficament processos i 
relacions probabilístics: taules de contingència.

-  Maneig i interpretació de les taules de contingència per 
a plantejar i resoldre alguns tipus de problemes de 
probabilitat.

Diagrama en arbre

-  Possibilitat de visualitzar gràficament processos i 
relacions probabilístics.

-  Utilització del diagrama en arbre per a descriure el 
procés de resolució de problemes amb experiències 
compostes. Càlcul de probabilitats totals i 
probabilitats «a posteriori».

1.  Conéixer i aplicar 
el llenguatge dels 
esdeveniments i 
la probabilitat 
associada a ells, 
així com les seues
operacions i 
propietats.

2.  Conéixer els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada, 
dependència i 
independència 
d’esdeveniments, 
probabilitat total i
probabilitat «a 
posteriori», i 
utilitzar-los per a 
calcular 
probabilitats.

1.1.  Expressa 
mitjançant 
operacions amb 
esdeveniments 
un enunciat.

1.2.  Aplica les lleis de
la probabilitat 
per a obtindre la
probabilitat 
d’un 
esdeveniment a 
partir de les 
probabilitats 
d’altres

2.1.  Aplica els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada i 
independència 
d’esdeveniment
s per a trobar 
relacions 
teòriques entre 
ells.

2.2.  Calcula 
probabilitats 
plantejades 
mitjançant 
enunciats que 
poden donar 
lloc a una taula 
de contingència.

2.3.  Calcula 
probabilitats 
totals o «a 
posteriori» 
utilitzant un 
diagrama en 
arbre o les 
fórmules 
corresponents.

CCL,

CCA,

CMCT,

CD

CCL,

CCA,

CMCT,

CD

Temporalització:2  setmanes



Aportació de la unitat 13 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Manejar els coneixements sobre 
ciència i tecnologia per a 
solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes. 

-  Configura de manera crítica i 
argumentada la seua visió 
personal sobre l’atzar i el càlcul
de probabilitats aplicat a 
contextos reals. 

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Identifica les dades de 
situacions problemàtiques amb 
facilitat, extraient conclusions i 
ordenant la informació 
rellevant. 

Competència digital

Aplicar criteris ètics en l’ús de 
les tecnologies.

-  Establix criteris per a l’ús 
adequat de les eines 
tecnològiques al servei de la 
resolució de problemes de 
probabilitat. 

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
personDistribucions de 
probabilitates que han contribuït
al seu desenvolupament.

-  Coneix els personatges més 
rellevants en la història del 
càlcul de probabilitats, les 
seues aportacions i motivacions
per a treballar aquesta 
disciplina. 

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  Respecta els diferents ritmes 
d’aprenentatge i treball que es 
donen en el tema. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Assumir riscos en el 
desenvolupament de les tasques 
o els projectes.

-  Aborda els problemes de 
probabilitat com un repte, 
assumint riscos a l’hora 
d’iniciar els processos de 
resolució. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge.

-  Identifica els assoliments 
personals i els bloquejos sorgits
en el desenvolupament de 
continguts del tema. 



TEMA 14: Distribucions de probabilitat

Objectius
  Conéixer  les  distribucions  de  probabilitat  de  variable  discreta  i  utilitzar  la  distribució  binomial  per  a  calcular

probabilitats.

  Conéixer  les distribucions  de  probabilitat  de  variable  contínua  i  utilitzar  la  distribució  normal  per  a  calcular
probabilitats.

 Conéixer la  possibilitat d’utilitzar la distribució normal per a calcular probabilitats d’algunes distribucions binomials i
utilitzar-la eficaçment.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Distribucions estadístiques

-  Tipus de variable. Representació 
gràfica i càlcul de paràmetres.

-  Interpretació de taules i gràfiques 
estadístiques.

-  Obtenció de la mitjana i de la 
desviació típica d’una distribució 
estadística.

Distribució de probabilitat de 
variable discreta

-  Significat dels paràmetres 
µ i σ.

-  Càlcul dels paràmetres µ i σ en 
distribucions de probabilitat de 
variable discreta donades 
mitjançant una taula o per un 
enunciat.

Distribució binomial

-  Reconeixement de distribucions 
binomials, càlcul de probabilitats 
i obtenció dels seus paràmetres.

Distribució de probabilitat de 
variable contínua

-  Comprensió de les seues 
peculiaritats.

-  Funció de densitat.
-  Reconeixement de distribucions 

de variable contínua.
-  Càlcul de probabilitats a partir de 

la funció de densitat.

Distribució normal

-  Càlcul de probabilitats utilitzant 
les taules de la 
N (0, 1).

-  Aproximació de la distribució 
binomial a la normal.-  
Identificació de distribucions 
binomials que es puguen 
considerar raonablement 
pròximes a distribucions normals 
i càlcul de probabilitats en elles 
per pas a la normal corresponent.

1.  Conéixer les distribucions de 
probabilitat de variable 
discreta i obtindre els seus 
paràmetres.

2.  Conéixer la distribució binomial,
utilitzar-la per a calcular 
probabilitats i obtindre els 
seus paràmetres.

3.  Conéixer les distribucions de 
probabilitat de variable 
contínua.

4.  Conéixer la distribució normal, 
interpretar els seus paràmetres
i utilitzar-la per a calcular 
probabilitats.

5.  Conéixer la possibilitat 
d’utilitzar la distribució 
normal per a calcular 
probabilitats d’algunes 
distribucions binomials i 
utilitzar-la eficaçment.

1.1.  Construïx la taula d’una 
distribució de probabilitat de 
variable discreta i calcula els 
seus paràmetres i .

2.1.  Reconeix si una certa experiència
aleatòria pot ser descrita o no 
mitjançant una distribució 
binomial identificar en ella 
n i p.

2.2.  Calcula probabilitats en una 
distribució binomial i troba els
seus paràmetres.

3.1.  Interpreta la funció de 
probabilitat (o funció de 
densitat) d’una distribució de 
variable contínua i calcula o 
estima probabilitats a partir 
d’ella.

4.1.  Maneja amb destresa la taula de 
la N (0, 1) i la utilitza per a 
calcular probabilitats.

4.2.  Coneix la relació que hi ha entre 
les diferents corbes normals i 
utilitza la tipificació de la 
variable per a calcular 
probabilitats en una 
distribució N ().

4.3.  Obté un interval centrat en la 
mitjana a què corresponga una
probabilitat prèviament 
determinada.

 5.1.  Atesa una distribució binomial 
reconeix la possibilitat 
d’aproximar-la per una de 
normal, obté els seus 
paràmetres i calcula 
probabilitats a partir d’ella.

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
SIEP

CMCT
CSC
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CD

SIEP

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 14 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Organitzar la informació 
utilitzant procediments 
matemàtics.

-  Organitza i interpreta dades 
tabulades.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Explica amb expressió fluida i 
correcta l’anàlisi de la solució 
dels problemes i la seua 
interpretació.  

Competència digital
Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Aprofundix en els continguts 
del tema a partir de les eines 
digitals proposades.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida la realització de gràfics o 
taules amb sentit estètic i 
d’ordre.

Competències socials i 
cíviques

Concebre una escala de valors 
pròpia i actuar conforme a ella.

-  Desenvolupa el sentit crític en 
l’opinió des del coneixement 
matemàtic de processos. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Trobar possibilitats en l’entorn 
que d’altres no aprecien.

-  Vincula els aprenentatges al seu
context vital i troba oportunitats
per a aplicar-los. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament creatiu, 
crític, emocional, 
interdependent...

-  Realitza inferència des dels 
continguts treballats a altres 
àmbits. 



SEGON  BATXILLER 
(Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II)

TEMA 1: Sistemes d’equacions. Mètode de Gauss

Objectius
 Resoldre sistemes d’equacions lineals pel mètode de Gauss, interpretar geomètricament les seues

solucions  per  a  2  i  3  incògnites  i  aplicar  aquests  coneixements  a  la  resolució  de  problemes
algebraics.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Sistemes d’equacions 
lineals

-  Sistemes equivalents.
-  Transformacions que 

mantenen 
l’equivalència.

-  Sistema compatible, 
incompatible, 
determinat, 
indeterminat.

-  Interpretació geomètrica
d’un sistema 
d’equacions amb 2 o 3 
incògnites segons siga 
compatible o 
incompatible, 
determinat o 
indeterminat.

Sistemes escalonats

-  Transformació d’un 
sistema en un altre 
equivalent escalonat.

Mètode de Gauss

-  Estudi i resolució de 
sistemes pel mètode de 
Gauss. 

Sistemes d’equacions 
dependents d’un 
paràmetre
-  Concepte de discussió 

d’un sistema 
d’equacions.

-  Aplicació del mètode de 
Gauss a la discussió de 
sistemes dependents 
d’un paràmetre.

Resolució de problemes 
mitjançant equacions

-  Traducció a sistema 
d’equacions d’un 
problema, resolució i 
interpretació de la 
solució.

1.  Dominar els conceptes i la 
nomenclatura associats 
als sistemes d’equacions i
les seues solucions 
(compatible, 
incompatible, determinat,
indeterminat...), i 
interpretar 
geomètricament sistemes 
de 2 i 3 incògnites.

2.  Conéixer i aplicar el 
mètode de Gauss per a 
estudiar i resoldre 
sistemes d’equacions 
lineals.

3.  Resoldre problemes 
algebraics mitjançant 
sistemes d’equacions

1.1.  Reconeix si un sistema és 
incompatible o compatible i, en 
aquest cas, si és determinat o 
indeterminat.

1.2.  Interpreta geomètricament sistemes 
lineals de 2, 3 o 4 equacions amb 2 
o 3 incògnites.

2.1.  Resol sistemes d’equacions lineals pel
mètode de Gauss.

2.2.  Discutix sistemes d’equacions lineals 
dependents d’un paràmetre pel 
mètode de Gauss.

3.1.  Expressa algebraicament un enunciat 
mitjançant un sistema d’equacions, 
el resol i interpreta la solució dins 
del context de l’enunciat.

CAA,

CMCT,

CCL,

CSC

CMCT,

CCL,

CSC

CAA,

CMCT,

CCL

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 1 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Resoldre problemes seleccionant
les dades i les estratègies 
apropiades.

-  Integra els coneixements previs 
sobre àlgebra i resolució de 
problemes i els aplica per a 
resoldre problemes de sistemes 
d’equacions lineals. 

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Identifica les dades i deduïx la 
situació problemàtica 
plantejada pel problema de la 
lectura de l’enunciat. 

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Realitza els exercicis proposats 
en format digital per a amplicar
i consolidar coneixement. 

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Identifica i aprecia les 
contribucions històriques de les
diferents civilitzacions al 
desenvolupament de l’àlgebra. 

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Té en compte les idees dels seus
companys i companyes i les 
considera per a resoldre 
exercicis de diferent manera a 
la que havia plantejat 
inicialment. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Encomanar entusiasme per la 
tasca i tindre confiança en les 
possibilitats d’assolir objectius.

-  Assumix la resolució d’un 
problema com un repte 
personal i transmet la seua 
motivació als seus companys i 
companyes per aconseguir la 
solució.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Planificar els recursos necessaris
i els passos que s’han de 
realitzar en el procés 
d’aprenentatge.

-  Elabora un pla personal per a 
abordar cada exercici o 
problema, i ho explica 
argumentadament. 



TEMA 2: Àlgebra de matrius

Objectius
 Conéixer les matrius, les seues operacions i aplicacions i utilitzar-les per a resoldre problemes.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Matrius

-  Conceptes bàsics: matriu 
fila, matriu columna, 
dimensió, matriu 
quadrada, traslladada, 
simètrica, triangular...

Operacions amb matrius

-  Suma, producte per un 
número, producte. 
Propietats.

-  Resolució d’equacions 
matricials.

Matrius quadrades
-  Matriu unitat.
-  Matriu inversa d’una 

altra.
-  Obtenció de la inversa 

d’una matriu pel mètode 
de Gauss.

n-tuples de nombres reals

-  Dependència i 
independència lineal. 

-  Obtenció d’una
n-tupla combinació lineal
d’altres.

-  Constatació de si un 
conjunt de n-tuples és 
L.D. o L.I.

Rang d’una matriu

-  Obtenció del rang d’una 
matriu per observació 
dels seus elements (en 
casos evidents).

-  Càlcul del rang d’una 
matriu pel mètode de 
Gauss.

1.  Conéixer i utilitzar 
eficaçment les 
matrius, les seues 
operacions i les 
seues propietats.

2.  Conéixer el significat 
de rang d’una 
matriu i calcular-lo 
mitjançant el 
mètode de Gauss

  3.  Resoldre problemes 
algebraics 
mitjançant matrius i
les seues 
operacions.

1.1.  Realitza operacions combinades amb 
matrius (elementals).

1.2.  Calcula la inversa d’una matriu pel 
mètode de Gauss.

1.3.  Resol equacions matricials.

2.1.  Calcula el rang d’una matriu numèrica.

2.2.  Calcula el rang d’una matriu que depén 
d’un paràmetre.

2.3.  Relaciona el rang d’una matriu amb la 
dependència lineal de les seues files o 
de les seues columnes.

3.1.  Expressa un enunciat mitjançant una 
relació matricial i, en aquest cas, el 
resol i interpreta la solució dins del 
context de l’enunciat.

CCL,

CAA,

CMCT,

SIEP

CAA,

CMCT,

SIEP,

CD

CCL,

CAA,

CMCT,

SIEP

Temporalització: 2setmanes



Aportació de la unitat 2 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Integra i utilitza amb precisió 
nous termes matemàtics.

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Continua de manera autònoma i
comprén els passos dels 
exercicis guiats d’aplicació de 
conceptes nous per a ell.

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Fa servir els recursos digitals 
facilitats o en busca d’altres per
iniciativa pròpia, per a facilitar 
la comprensió de nous 
continguts. 

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida la presentació estètica i 
l’ordre en la realització 
d’exercicis.

Competències socials i 
cíviques

Mostrar disponibilitat per a la 
participació activa en àmbits de 
participació establits.

-  Mostra interés per la unitat, 
participa de manera voluntària i
realitza preguntes d’aclariment 
o aprofundiment. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats.

-  Es mostra perseverant en la 
realització dels exercicis de 
l’àlgebra de matrius. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents contextos 
d’aprenentatge.

-  Desenvolupa estratègies 
personals per a abordar temes o
continguts nous.



TEMA 3: Resolució de sistemes mitjançant determinants

Objectius
 Conéixer els determinants i el seu càlcul i aplicar-los al maneig de les matrius (rang, inversa) i a la resolució

de sistemes d’equacions (Rouché, Cramer).

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Determinants d’ordres dos i 
tres

-  Determinants d’ordre dos i 
d’ordre tres. Propietats.

-  Càlcul de determinants 
d’ordre tres per la regla de 
Sarrus.

Determinants d’ordre quatre

-  Menor d’una matriu. Menor 
complementari i adjunt d’un 
element d’una matriu 
quadrada. Propietats.

-  Desenvolupament d’un 
determinant d’ordre quatre 
pels elements d’una línia.

Rang d’una matriu 
mitjançant determinants

-  El rang d’una matriu com el 
màxim ordre dels seus 
menors no nuls.

-  Determinació del rang d’una 
matriu a partir dels seus 
menors.

Teorema de Rouché

-  Aplicació del teorema de 
Rouché a la discussió de 
sistemes d’equacions.

Regla de Cramer

-  Aplicació de la regla de 
Cramer a la resolució de 
sistemes determinats.

-  Aplicació de la regla de 
Cramer a la resolució de 
sistemes indeterminats.

Sistemes homogenis

-  Resolució de sistemes 
homogenis.

Discussió de sistemes

-  Aplicació del teorema de 
Rouché i de la regla de 
Cramer a la discussió i 
resolució de sistemes 
dependents d’un paràmetre.

1.  Conéixer els 
determinants, el 
seu càlcul i la seua 
aplicació a 
l’obtenció del rang 
d’una matriu.

2.  Calcular la inversa 
d’una matriu 
mitjançant 
determinants. 
Aplicar-lo a la 
resolució 
d’equacions 
matricials.

3.  Conéixer el teorema 
de Rouché i la 
regla de Cramer i 
utilitzar-los per a la
discussió i 
resolució de 
sistemes 
d’equacions.

1.1.  Calcula determinants d’ordres 2 2 i 
3 3.

1.2.  Reconeix les propietats que s’utilitzen 
en igualtats entre determinants 
(casos senzills).

1.3.  Calcula el rang d’una matriu.

1.4.  Discutix el rang d’una matriu 
dependent d’un paràmetre.

2.1.  Reconeix l’existència o no de la 
inversa d’una matriu i la calcula en 
el seu cas.

2.2.  Expressa matricialment un sistema 
d’equacions i, si és possible, el resol 
trobant la inversa de la matriu dels 
coeficients

3.1.  Aplica el teorema de Rouché per a 
dilucidar com és un sistema 
d’equacions lineals amb coeficients 
numèrics.

3.2.  Aplica la regla de Cramer per a 
resoldre un sistema d’equacions 
lineals amb solució única.

3.3.  Estudia i resol, en el seu cas, un 
sistema d’equacions lineals amb 
coeficients numèrics

 3.4.  Discutix i resol un sistema 
d’equacions dependent d’un 
paràmetre.

CCL,

CAA,

CMCT,

SIEP.

SIEP,

CAA,

CMCT

CAA,

CCL,

SIEP,

CD



Càlcul de la inversa d’una 
matriu

-  Expressió de la inversa d’una
matriu a partir dels adjunts 
dels seus elements. Càlcul.

Temporalització: 2 setmanes

Aportació de la unitat 3 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Escriu matrius i determinants de
manera correcta i distingix amb
claredat la seua nomenclatura.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Explica amb precisió els passos 
realitzats per a resoldre un 
sistema.

Competència digital

Aplicar criteris ètics en l’ús de 
les tecnologies.

-  Fa ús dels recursos digitals 
(calculadora, web...) amb criteri
i posant-los al servei de 
l’aprenentatge.

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Identifica les aportacions 
històriques de l’ús de 
determinants en la resolució de 
sistemes lineals.

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  Respecta els ritmes 
d’aprenentatge aliens i treball a 
l’aula.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Intenta resoldre les dificultats o 
dubtes que sorgixen en la 
realització dels exercicis de 
manera autònoma.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Gestionar els recursos i les 
motivacions personals en favor 
de l’aprenentatge.

-  Fa servir les seues motivacions 
personals per a afrontar les 
tasques complexes amb actitud 
positiva.



TEMA 4: Programació lineal

Objectius
 Conéixer les finalitats i mètodes de la programació lineal i aplicar-los a la resolució de senzills

problemes amb dues variables.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Elements bàsics

-  Funció objectiu.
-  Definició de 

restriccions.
-  Regió de validesa.

Representació gràfica
d’un problema de 
programació lineal

-  Representació gràfica
de les restriccions 
mitjançant 
semiplans.

-  Representació gràfica
del recinte de 
validesa mitjançant 
intersecció de 
semiplans.

-  Situació de la funció 
objectiu sobre el 
recinte de validesa 
per a trobar la 
solució òptima.

Àlgebra i 
programació lineal

-  Traducció al 
llenguatge algebraic 
d’enunciats 
susceptibles de ser 
interpretats com 
problemes de 
programació lineal i 
la seua resolució.

1.  Atesos un sistema 
d’inequacions lineals i 
una funció objectiu, G, 
representar el recinte de 
solucions factibles i 
optimitzar G.

2.  Resoldre problemes de 
programació lineal 
donats mitjançant un 
enunciat, emmarcant la 
solució dins d’aquest.

1.1.  Representa el semiplà de 
solucions d’una inequació 
lineal o identifica la inequació 
que correspon a un semiplà.

1.2.  A partir d’un sistema 
d’inequacions, construïx el 
recinte de solucions i les 
interpreta com a tals.

1.3.  Resol un problema de 
programació lineal amb dues 
incògnites descrit de forma 
merament algebraica.

2.1.  Resol problemes de programació
lineal donats mitjançant un 
enunciat senzill.

 2.2.  Resol problemes de 
programació lineal donats 
mitjançant un enunciat una 
mica complex.

CEC,

CCL,

CAA,

SEIP,

CMCT

CD,

CMCT,

CCL,

CAA

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 4 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Aplicar estratègies de resolució 
de problemes a situacions de la 
vida quotidiana.

-  Contextualitza l’aprenentatge 
del tema en situacions reals, 
troba exemples i aplicacions 
pròxims. 

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Identifica les dades rellevants 
del problema i expressa amb les
seues pròpies paraules la 
situació problemàtica. 

Competència digital
Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Reforça i consolida 
l’aprenentatge amb eines 
digitals. 

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Identifica aplicacions reals i 
aportacions a la vida quotidiana
de la programació lineal. 

Competències socials i 
cíviques

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de 
conflictes.

-  Mostra una actitud dialogant i 
oberta davant d’idees diferents 
per a resoldre els problemes 
plantejats. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Optimitzar recursos personals 
basant-se en les fortaleses 
pròpies.

-  Identifica i posa en joc de 
manera eficaç les seues 
fortaleses en el context de la 
resolució de problemes. 

Competència per a aprendre 
a aprendre

Seguir els passos establits i 
prendre decisions sobre els 
passos següents en funció dels 
resultats intermedis.

-  Seguix els passos establits en el 
plantejament d’un problema i 
avalua la coherència i aportació
de cada pas, adaptant el mètode
de manera pertinent conforme a
cada situació. 



TEMA 5: Límits de funcions. Continuïtat

Objectius
 Revisar  els  conceptes  i  procediments  lligats  als  límits  de  funcions  i  ampliar-los  amb  noves

tècniques.

 Aprofundir en la continuïtat de funcions amb el teorema de Bolzano i les propietats que del mateix
es deriven.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Límit d’una funció

-  Límit d’una funció quan x 
, x  o x a. 
Representació gràfica.

-  Límits laterals.
-  Operacions amb límits finits.

Expressions infinites

-  Infinits del mateix ordre.
-  Infinit d’ordre superior a un 

altre.
-  Operacions amb expressions 

infinites.

Càlcul de límits

-  Càlcul de límits immediats 
(operacions amb límits finits 
evidents o comparació d’infinits 
de diferent ordre).

-  Indeterminació. Expressions 
indeterminades.

-  Càlcul de límits quan 
x® +¥ o x ® ¥ :
. Quocients de polinomis o 

d’altres expressions infinites.
. Diferències d’expressions 

infinites.
. Potències.

-  Càlcul de límits quan 
x a–, x a+, x a:
. Quocients.
. Diferències.
. Potències senzilles.

Continuïtat. Discontinuïtats

-  Continuïtat en un punt. Causes 
de discontinuïtat. 

-  Continuïtat en un interval.

1.  Comprendre el 
concepte de límit en 
les seues diferents 
versions de manera 
que s’associe a cada 
un d’ells una 
representació gràfica 
adequada.

2.  Calcular límits de 
diversos tipus a 
partir de l’expressió 
analítica de la funció.

3.  Conéixer el concepte 
de continuïtat en un 
punt, relacionant-lo 
amb la idea de límit, 
i identificar la causa 
de la discontinuïtat. 
Estendre el concepte 
a la continuïtat en un
interval.

1.1.  Representa gràficament 
límits descrits 
analíticament.

1.2.  Representa analíticament 
límits de funcions donades
gràficament.

2.1.  Calcula límits immediats 
que només requerixen 
conéixer els resultats 
operatius i comparar 
infinits.

2.2.  Calcula límits (x  o 
x ) de quocients, de
diferències i de potències.

2.3.  Calcula límits (x c) de 
quocients, de diferències i 
de potències distingint, si 
el cas ho exigix, quan x 
c+ i quan x c.

3.1.  Reconeix si una funció és 
contínua en un punt o, si 
no ho és, la causa de la 
discontinuïtat.

 3.2.  Determina el valor d’un 
paràmetre perquè una 
funció definida «a 
trossos» siga contínua en 
el «punt d’entroncament».

CAA,

CMCT,

CEC

CCL,

CMCT,

CAA,

CSC,

SIEP

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

SIEP

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 5 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Resoldre problemes seleccionant
les dades i les estratègies 
apropiades.

-  Aplicar amb rigor les estratègies
treballades a l’aula per a 
resoldre els exercicis plantejats,
seleccionant la més adequada 
en cada moment amb criteri. 

Competència en comunicació
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Entén les indicacions i 
explicacions orals en el càlcul 
de límits i estudi de continuïtat 
i les aplica quan correspon.

Competència digital

Seleccionar l’ús de les diferents 
fonts segons la seua fiabilitat.

-  Reflexiona sobre quines són les 
seues fonts d’informació i 
establix criteris propis per a 
discernir la seua fiabilitat.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida la presentació dels 
exercicis quant a neteja i 
claredat, la qual cosa facilita la 
comprensió dels continguts 
treballats en ells.

Competències socials i 
cíviques

Valorar la interculturalitat com 
una font de riquesa personal i 
cultural.

-  Identificar les aportacions de 
diverses cultures i de científics 
en el desenvolupament de la 
disciplina d’anàlisi matemàtica.



TEMA 6: Derivades. Tècniques de derivació

Objectius
 Revisar el concepte i ampliar els mètodes per al càlcul de les derivades de funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Derivada d’una 
funció en un punt

-  Taxa de variació 
mitjana.

-  Derivada d’una 
funció en un punt. 
Interpretació. 
Derivades laterals.

-  Obtenció de la 
derivada d’una 
funció en un punt a 
partir de la definició.

-  Estudi de la 
derivabilitat d’una 
funció en un punt 
estudiant les 
derivades laterals.

Derivabilitat de les 
funcions definides «a 
trossos»

-  Estudi de la 
derivabilitat d’una 
funció definida a 
trossos en el punt 
d’entroncament.

-  Obtenció de la seua 
funció derivada a 
partir de les 
derivades laterals.

Funció derivada

-  Derivades 
successives.

-  Representació gràfica
aproximada de la 
funció derivada 
d’una altra de 
donada per la seua 
gràfica. 

Regles de derivació

-  Regles de derivació 
de les funcions 
elementals i dels 
resultats operatius.

1.  Dominar els conceptes 
associats a la derivada 
d’una funció: derivada en
un punt, derivades 
laterals, funció derivada.

2.  Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les 
per a trobar la funció 
derivada d’una altra.

1.1.  Associa la gràfica d’una funció 
a la de la seua funció 
derivada.

1.2.  Troba la derivada d’una funció 
en un punt a partir de la 
definició (límit del quocient 
incremental).

1.3.  Estudia la derivabilitat d’una 
funció definida «a trossos», 
recorrent a les derivades 
laterals en el «punt 
d’entroncament».

2.1.  Troba la derivada d’una funció 
en què intervenen potències, 
productes i quocients.

 2.2.  Troba la derivada d’una funció 
composta.

CCL,

CD,

CMCT,

CAA

CCL,

CD,

CMCT,

CAA

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 6 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Utilitza amb precisió i correcció
la nomenclatura i simbologia 
matemàtica de les derivades.

Competència en comunicació 
lingüística

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor...

-  Respecta les normes de 
comunicació en les interaccions
amb els seus companys i 
companyes a l’aula (respecta el 
torn de paraula, es dirigix amb 
respecte a l’alumnat, el to fet 
servir és adequat...).

Competència digital
Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Utilitza els recursos digitals per 
a entrenar i consolidar el càlcul 
de derivades.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida l’ordre als seus exercicis 
i el valora.

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  Ajuda els seus companys i 
companyes a resoldre les seues 
dificultats en el càlcul de 
derivades, bé en l’aplicació de 
fórmules, bé en la simplificació
algebraica de resultats.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats.

-  Accepta l’aprenentatge com un 
repte i és constant en el seu 
esforç.

Competència per a aprendre 
a aprendreRepresentació de 
funcions

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents contextos 
d’aprenentatge.

-  Elabora i aplica estratègies de 
creació pròpia per a deduir i 
recordar les fórmules de les 
funcions derivades.



TEMA 7: Aplicacions de les derivades

Objectius
 Aplicar les derivades per a obtindre informació sobre aspectes gràfics de les funcions (creixement,

concavitat...) i per a optimitzar funcions.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Aplicacions de la 
primera derivada

-  Obtenció de la 
tangent a una corba 
en un dels seus punts.

-  Identificació de punts 
o intervals en què la 
funció és creixent 
(decreixent).

-  Obtenció de màxims i
mínims relatius.

Aplicacions de la 
segona derivada

-  Identificació de punts 
o intervals en què la 
funció és còncava o 
convexa.

-  Obtenció de punts 
d’inflexió.

Optimització de 
funcions

-  Càlcul dels extrems 
d’una funció en un 
interval.

-  Optimització de 
funcions definides 
mitjançant un 
enunciat.

1.  Trobar l’equació de la 
recta tangent a una 
corba en un dels seus 
punts.

2.  Conéixer les propietats 
que permeten estudiar 
creixements, 
decreixements, 
màxims i mínims 
relatius, tipus de 
curvatura, etc., i 
saber-les aplicar en 
casos concrets.

 3.  Dominar les estratègies
necessàries per a 
optimitzar una funció.

1.1.  Atesa una funció, troba l’equació 
de la recta tangent en un dels 
seus punts.

2.1.  Atesa una funció, sap decidir si és
creixent o decreixent, còncava o
convexa, en un punt o en un 
interval, obté els seus màxims i 
mínims relatius i els seus punts 
d’inflexió.

 3.1.  Atesa una funció mitjançant la 
seua expressió analítica o 
mitjançant un enunciat, troba en 
quins casos presenta un màxim 
o un mínim.

CAA,

CMCT,

CCL

CAA,

CCL,

SIEP,

CD

CAA,

CCL,

SIEP,

CD

Temporalització:2 setmanes



Aportació de la unitat 7 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits 
(biològic, geològic, físic, 
químic, tecnològic, geogràfic...).

-  Elabora hipòtesi sobre la funció 
després d’un estudi analític de 
la mateixa.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Descriu amb claredat les 
característiques de la funció 
estudiada utilitzant derivades.

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Es basa en els recursos digitals 
facilitats o buscats per ell 
mateix per a aprofundir en les 
aplicacions de la derivada a 
l’estudi d’una funció. 

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar la bellesa de les 
expressions artístiques i les 
manifestacions de creativitat i 
gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià.

-  Aprecia i gaudix de l’estètica 
que presenta la resolució de 
problemes, com una 
argumentació lògica i una 
exposició de manera ordenada.

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Accepta de bon grat altres 
opinions o idees sobre els 
problemes que està realitzant i 
integra les seues aportacions al 
seu mètode de treball.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un tema.

-  Integra coneixements previs a la
resolució d’exercicis.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge.

-  Realitza autoavaluacions 
adaptades al seu nivell de 
coneixements de manera crítica
i constructiva.



TEMA 8: Representació de funcions

Objectius
 Conéixer el paper que exercixen les eines bàsiques de l’anàlisi en la representació de funcions i

dominar la representació sistemàtica de funcions polinòmiques, racionals, trigonomètriques, amb
radicals, exponencials...

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Eines bàsiques per a la 
construcció de corbes

-  Domini de definició, 
simetries, periodicitat.

-  Branques infinites: 
asímptotes i branques 
parabòliques.

-  Punts singulars, punts 
d’inflexió, talls amb 
els eixos...

Representació de 
funcions

-  Representació de 
funcions 
polinòmiques.

-  Representació de 
funcions racionals.

-  Representació d’altres 
tipus de funcions.

 1.  Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) en
la representació de 
funcions i dominar la 
representació 
sistemàtica de funcions
polinòmiques, 
racionals, amb 
radicals, exponencials, 
trigonomètriques...

1.1.  Representa funcions 
polinòmiques.

1.2.  Representa funcions racionals.

1.3.  Representa funcions 
trigonomètriques.

1.4.  Representa funcions 
exponencials.

1.5.  Representa altres tipus de 
funcions.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSC.

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 8 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format
gràfic.

-  Descriu amb precisió les 
característiques d’una funció 
representada i aplica aquest 
coneixement en el procés invers
per a la seua representació.

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Expressa amb correcció 
lingüística i claredat cada pas 
realitzat en l’estudi d’una 
funció per a la seua 
representació i descriu el procés
amb el seu propi llenguatge.

Competència digital

Aplicar criteris ètics en l’ús de 
les tecnologies.

-  Utilitza les correccions de les 
autoavaluacions i els exercicis 
en format digital per a realitzar 
una avaluació crítica dels seus 
aprenentatges.

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Aprecia l’evolució de les 
matemàtiques de representació 
de funcions i l’impacte que 
això ha tingut en el 
desenvolupament d’altres 
disciplines.

Competències socials i 
cíviques

Concebre una escala de valors 
pròpia i actuar conforme a ella.

-  Demostra tindre un hàbit de 
treball, lliura les seues tasques, 
realitza les activitats 
encomanades, mostrant sentit 
de responsabilitat i no per 
obligació.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Identifica amb temps les 
necessitats de recursos i suports
que necessitarà per a realitzar 
els exercicis proposats.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Dirimir la necessitat d’ajuda en 
funció de la dificultat de la 
tasca.

-  Sol·licita ajuda als seus 
companys i companyes o al 
professorat només després 
d’intentar resoldre les 
dificultats per si mateix, 
consultar el text, buscar 
informació...



TEMA 9 : Integrals

Objectius
 Conéixer les integrals al seu doble vessant, primitives i integral definida. Relacionar-les mitjançant

el teorema fonamental del càlcul i dominar senzills procediments per a l’obtenció de primitives i
per a calcular àrees.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Primitiva d’una funció

-  Càlcul de primitives de 
funcions elementals.

-  Càlcul de primitives de 
funcions compostes.

Àrea davall d’una corba

-  Relació analítica entre la 
funció i l’àrea davall la 
corba.

-  Identificació de la 
magnitud que representa
l’àrea davall la corba 
d’una funció concreta. 

Teorema fonamental del 
càlcul

Regla de Barrow

-  Aplicació de la regla de 
Barrow per al càlcul 
automàtic d’integrals 
definides.

Àrea tancada per una 
corba

-  El signe de la integral. 
Diferència entre 
“integral” i “àrea 
tancada per la corba”.

-  Càlcul de l’àrea tancada 
entre una corba, l’eix X i
dues abscisses.

-  Càlcul de l’àrea tancada 
entre dues corbes.

1.  Conéixer el concepte i la 
nomenclatura de les 
primitives (integrals 
indefinides) i dominar 
la seua obtenció (per a 
funcions elementals i 
algunes funcions 
compostes).

2.  Conéixer el procés 
d’integració i la seua 
relació amb l’àrea 
davall d’una corba.

 

3.  Dominar el càlcul d’àrees
compreses entre dues 
corbes i l’eix X en un 
interval.

1.1.  Troba la primitiva (integral 
indefinida) d’una funció 
elemental

1.2.  Troba la primitiva d’una funció 
en la qual haja de realitzar una
substitució senzilla

2.1.  Associa una integral definida a 
l’àrea d’un recinte senzill.

2.2.  Coneix la regla de Barrow i 
l’aplica al càlcul de les 
integrals definides.

3.1.  Troba l’àrea del recinte limitat 
per una corba i l’eix X en un 
interval.

3.2.  Troba l’àrea compresa entre 
dues corbes.

CAA,

CCL,

CMCT,

CEC

CAA,

CCL,

SIEP,

CMCT,

CD

CD,

CAA,

CEC,

CSC,

SIEP

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 9 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Expressar-se amb propietat en el
llenguatge matemàtic.

-  Fa servir la simbologia 
matemàtica de la unitat amb 
precisió, aplicant coneixements 
previs i nous sobre el tema.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Explica els passos realitzats en 
la resolució d’exercicis de 
càlcul d’integrals o resolució de
problemes d’àrees amb precisió
i coherència.

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Utilitza els recursos digitals a la
seua disposició per a entrenar 
les estratègies d’integració de 
funcions.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida l’ordre i l’estètica en la 
realització dels exercicis (situa 
els símbols d’integració a 
l’altura adequada, escriu amb 
claredat...).

Competències socials i 
cíviques

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees.

-  Respecta i aprecia diverses 
maneres d’abordar els exercicis
proposats i compartix les seues 
idees.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Persistix en el càlcul d’integrals
superant bloquejos i dificultats i
no abandona l’exercici sense 
intentar altres camins per a la 
resolució.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts.

-  Elabora estratègies personals 
per a la resolució d’integrals i 
les exposa raonadament.



TEMA10 : Atzar i probabilitat

Objectius
 Conéixer  els  conceptes  de  probabilitat  condicionada,  dependència  i  independència  d’esdeveniments,

probabilitat total i probabilitat «a posteriori» i utilitzar-los per a calcular probabilitats.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Esdeveniments

-  Operacions i propietats.
-  Reconeixement i obtenció d’esdeveniments 

complementaris incompatibles, unió 
d’esdeveniments, intersecció 
d’esdeveniments...

-  Propietats de les operacions amb 
esdeveniments. Lleis de Morgan.

Llei dels grans nombres

-  Freqüència absoluta i freqüència relativa d’un 
esdeveniment.

-  Freqüència i probabilitat. Llei dels grans 
nombres.

-  Propietats de la probabilitat.
-  Justificació de les propietats de la probabilitat.

Llei de Laplace

-  Aplicació de la llei de Laplace per al càlcul de 
probabilitats senzilles.

-  Reconeixement d’experiències en les quals no 
es pot aplicar la llei de Laplace.

Probabilitat condicionada

-  Dependència i independència de dos 
esdeveniments.

-  Càlcul de probabilitats condicionades.

Fórmula de la probabilitat total

-  Càlcul de probabilitats totals.

Fórmula de Bayes

-  Càlcul de probabilitats «a posteriori».

Taules de contingència

-  Possibilitat de visualitzar gràficament 
processos i relacions probabilístics: taules de 
contingència.

-  Maneig i interpretació de les taules de 
contingència per a plantejar i resoldre alguns 
tipus de problemes de probabilitat.

Diagrama en arbre

-  Possibilitat de visualitzar gràficament 
processos i relacions probabilístics.

-  Utilització del diagrama en arbre per a 
descriure el procés de resolució de problemes 
amb experiències compostes. Càlcul de 
probabilitats totals i probabilitats «a 
posteriori».

1.  Conéixer i aplicar 
el llenguatge dels 
esdeveniments i 
la probabilitat 
associada a ells 
així com les seues
operacions i 
propietats.

2.  Conéixer els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada, 
dependència i 
independència 
d’esdeveniments, 
probabilitat total i
probabilitat «a 
posteriori» i 
utilitzar-los per a 
calcular 
probabilitats.

1.1.  Expressa mitjançant 
operacions amb 
esdeveniments un 
enunciat.

1.2.  Aplica les lleis de la 
probabilitat per a 
obtindre la 
probabilitat d’un 
esdeveniment a 
partir de les 
probabilitats 
d’altres.

2.1.  Aplica els conceptes 
de probabilitat 
condicionada i 
independència 
d’esdeveniments 
per a trobar 
relacions teòriques 
entre ells.

2.2.  Calcula probabilitats 
plantejades 
mitjançant 
enunciats que poden
donar lloc a una 
taula de 
contingència.

2.3.  Calcula probabilitats 
totals o «a 
posteriori» utilitzant
un diagrama en 
arbre o les fórmules 
corresponents.

CCL,

CAA,

CMCT,

CD

CCL,

CAA,

CMCT,

CD

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 10 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Manejar els coneixements sobre 
ciència i tecnologia per a 
solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes. 

-  Definix de manera crítica i 
argumentada la seua visió 
personal sobre l’atzar i el càlcul
de probabilitats aplicat a 
contextos reals, posa exemples 
i dóna raons per a donar suport 
als seus arguments.

Competència en comunicació 
lingüística

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals.

-  Reformula els enunciats dels 
problemes amb les seues 
pròpies paraules mostrant 
comprendre’ls.

Competència digital

Aplicar criteris ètics en l’ús de 
les tecnologies.

-  Mostra tindre criteri per a l’ús 
adequat de les eines 
tecnològiques al servei de la 
resolució de problemes de 
probabilitat.

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Coneix els autors més rellevants
en la història del càlcul de 
probabilitats, les seues 
aportacions i motivacions per a 
treballar aquesta disciplina.

Competències socials i 
cíviques

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.

-  Mostra una actitud respectuosa 
davant dels diferents ritmes 
d’aprenentatge i treball que es 
donen en la classe.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Assumir riscos en el 
desenvolupament de les tasques 
o els projectes.

-  Afronta els problemes de 
probabilitat com un repte 
assumint riscos a l’hora 
d’iniciar els processos de 
resolució, utilitzant estratègies 
divergents o idees pròpies.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge.

-  Verbalitza els seus assoliments i
bloquejos en la resolució 
d’exercicis, problemes i en la 
comprensió de continguts de 
probabilitat.



TEMA 11: Les mostres estadístiques

Objectius
 Conéixer el paper de les mostres, el seu tractament i el tipus de conclusions que poden obtindre-

se’n per a la població.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables CC

Població i mostra

-  El paper de les 
mostres.

-  Per què es recorre a les
mostres: identificació, 
en cada cas, dels 
motius pels quals un 
estudi s’analitza a 
partir d’una mostra en 
comptes de sobre la 
població per complet.

Característiques 
rellevants d’una mostra

-  Mida. Constatació del 
paper que juga la mida 
de la mostra.

-  Aleatorietat. Distinció 
de mostres aleatòries 
d’altres que no ho són.

Mostreig. Tipus de 
mostreig aleatori

-  Mostreig aleatori 
simple.

-  Mostreig aleatori 
sistemàtic.

-  Mostreig aleatori 
estratificat.

-  Utilització dels 
nombres aleatoris per a
obtindre a l’atzar un 
nombre d’entre N.

1.  Conéixer el paper 
de les mostres, 
les seues 
característiques, 
el procés del 
mostreig i 
algunes de les 
diferents maneres
d’obtindre 
mostres aleatòries
(sorteig, 
sistemàtic, 
estratificat).

1.1.  Identifica quan un col·lectiu és 
població o és mostra, raona per què 
s’ha de recórrer a una mostra en una
circumstància concreta, comprén 
que una mostra ha de ser aleatòria i 
d’una mida adequada a les 
circumstàncies de l’experiència.

1.2.  Descriu, calculant els elements 
bàsics, el procés per a realitzar un 
mostreig per sorteig, sistemàtic o 
estratificat.

CCL,

CMCT,

CAA

Temporalització: 2 setmanes



Aportació de la unitat 11 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Manejar els coneixements sobre 
ciència i tecnologia per a 
solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes.

-  Utilitza de manera argumentada
els coneixements sobre mostres
estadístiques per a realitzar 
crítiques sobre processos 
estadístics reals.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Utilitza el llenguatge amb 
precisió i correcció lingüística 
per a respondre als exercicis 
proposats.

Competència digital

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.

-  Busca i maneja recursos digitals
per iniciativa pròpia que 
faciliten el procés estadístic.

Consciència i expressions 
culturals

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament.

-  Percep la importància de 
l’estadística en el context actual
i les aportacions a la ciència en 
la seua evolució històrica.

Competències socials i 
cíviques

Conéixer les activitats humanes,
adquirir una idea de la realitat 
històrica a partir de diferents 
fonts, i identificar les 
implicacions que té viure en un 
Estat social i democràtic de dret 
ratificat per una constitució.

-  Aplica els coneixements 
estadístics a la comprensió i 
anàlisi dels processos de 
participació democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un tema.

-  Realitza aportacions sobre els 
exercicis i continguts de 
manera original i amb 
propostes creatives.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge.

-  Es mostra conscient dels seus 
coneixements adquirits i dels 
no adquirits en relació amb la 
unitat.



TEMA 12: Inferència estadística. Estimació de la mitjana

Objectius
 Prenent  com a base la  corba normal  i  el  coneixement  teòric  de la  distribució de les  mitjanes

mostrals,  realitzar inferències estadístiques sobre el valor de la mitjana d’una població a partir
d’una mostra.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

CC

Distribució normal

-  Maneig destre de la 
distribució normal.

-  Obtenció d’intervals 
característics.

Teorema central del límit

-  Comportament de les 
mitjanes de les mostres de 
mida n: teorema central del 
límit.

-  Aplicació del teorema central
del límit per a l’obtenció 
d’intervals característics per 
a les mitjanes mostrals.

Estadística inferencial

-  Estimació puntual i 
estimació per interval.
. Interval de confiança.
. Nivell de confiança.

-  Descripció de com influïx la 
mida de la mostra en una 
estimació: com varien 
l’interval de confiança i el 
nivell de confiança.

Interval de confiança per a la
mitjana

-  Obtenció d’intervals de 
confiança per a la mitjana.

Relació entre la mida de la 
mostra, el nivell de confiança
i la cota d’error

-  Càlcul de la mida de la 
mostra que s’ha d’utilitzar 
per a realitzar una inferència 
amb certes condicions 
d’error i de nivell de 
confiança.

1.  Conéixer les 
característiques de la 
distribució normal, 
interpretar els seus 
paràmetres i utilitzar-la 
per a calcular 
probabilitats amb ajuda 
de les taules.

2.  Conéixer i aplicar el 
teorema central del límit 
per a descriure el 
comportament de les 
mitjanes de les mostres 
d’una certa mida extretes 
d’una població de 
característiques 
conegudes.

3.  Conéixer, comprendre i 
aplicar la relació que 
existix entre la mida de la
mostra, el nivell de 
confiança i l’error màxim
admissible en la 
construcció d’intervals de
confiança per a la 
mitjana.

1.1.  Calcula probabilitats en 
una distribució 
N( ).

1.2.  Obté l’interval 
característic ( 
k) corresponent a una 
certa probabilitat.

2.1.  Descriu la distribució 
de les mitjanes 
mostrals 
corresponents a una 
població coneguda 
(amb n 30 o bé amb
la població normal), i 
calcula probabilitats 
relatives a elles.

2.2.  Troba l’interval 
característic 
corresponent a les 
mitjanes de certa mida
extretes d’una certa 
població i 
corresponent a una 
probabilitat.

3.1.  Construïx un interval de
confiança per a la 
mitjana coneixent la 
mitjana mostral, la 
mida de la mostra i el 
nivell de confiança.

 3.2.  Calcula la mida de la 
mostra o el nivell de 
confiança quan es 
coneixen els altres 
elements de l’interval.

CAA,

CCL,

CMTC

CCL,

CAA,

SIEP,

CSC,

CMCT

SIEP,

CSC,

CMCT

Temporalització: 3 setmanes



Aportació de la unitat 12 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Reconéixer la importància de la 
ciència en la nostra vida 
quotidiana.

-  Analitza processos estadístics 
d’actualitat amb arguments 
matemàtics.

Competència en comunicació 
lingüística

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos
escrits i orals.

-  Descriu per escrit amb claredat i
correcció els passos a realitzar 
en un exercici.

Competència digital

Comprendre els missatges que 
vénen dels mitjans de 
comunicació.

-  Realitza un comentari crític de 
les notícies dels mitjans de 
comunicació amb contingut 
estadístic, posa exemples 
d’actualitat i aplica els 
continguts treballats en 
contextos diversos.

Consciència i expressions 
culturals

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució
del pensament científic.

-  Aprecia el valor del rigor 
matemàtic en la comprensió del
món actual.

Competències socials i 
cíviques

Concebre una escala de valors 
pròpia i actuar conforme a ella.

-  Elabora opinions i criteris 
propis en relació amb 
l’estadísitica i el seu ús en 
contextos actuals.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Optimitzar l’ús de recursos 
materials i personals per a la 
consecució d’objectius.

-  Fa servir coneixements i 
recursos adaptats al seu nivell 
de coneixements per a resoldre 
els exercicis i problemes 
proposats.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge.

-  Autoavalua amb sentit crític i 
constructiu els seus processos 
d’aprenentatge.



TEMA 13: Inferència estadística. Estimació d’una proporció

Objectius
 Prenent com a base la distribució binomial i la seua aproximació a la corba normal, deduir la

distribució de proporcions mostrals i, a partir d’ella, inferir una proporció (o una probabilitat) en
una població a partir d’una mostra.

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 
avaluables

CC

Distribució binomial

-  Aproximació a la normal.
-  Càlcul de probabilitats en 

una distribució binomial 
mitjançant la seua 
aproximació a la normal 
corresponent.

Distribució de proporcions
mostrals

-  Obtenció d’intervals 
característics per a les 
proporcions mostrals.

Interval de confiança per a
una proporció 
(o una probabilitat)

-  Obtenció d’intervals de 
confiança per a la 
proporció.

-  Càlcul de la mida de la 
mostra que s’ha d’utilitzar
per a realitzar una 
inferència sobre una 
proporció amb certes 
condicions d’error màxim 
admissible i de nivell de 
confiança.

1.  Conéixer les característiques de 
la distribució binomial
B (n, p), l’obtenció dels 
paràmetres , i la seua 
similitud 
amb una de normal

( ),Nnpnpq

  quan n · p 5.

2.  Conéixer, comprendre i aplicar 
les característiques de la 
distribució de les proporcions 
mostrals i calcular 
probabilitats relatives a elles.

 3.  Conéixer, comprendre i aplicar 
la relació que existix entre la 
mida de la mostra, el nivell de
confiança i l’error màxim 
admissible en la construcció 
d’intervals de confiança per a 
proporcions i probabilitats.

1.1.  Atesa una distribució 
binomial, reconeix la 
possibilitat 
d’aproximar-la per una 
de normal, obté els seus
paràmetres i calcula 
probabilitats a partir 
d’ell.

2.1.  Descriu la distribució de 
les proporcions 
mostrals corresponent a
una població coneguda 
i calcula probabilitats 
relatives a ella.

2.2.  Per a una certa 
probabilitat, troba 
l’interval característic 
corresponent de les 
proporcions en mostres 
d’una certa mida.

3.1.  Construïx un interval de 
confiança per a la 
proporció (o la 
probabilitat) coneixent 
una proporció mostral, 
la mida de la mostra i el
nivell de confiança.

  3.2.  Calcula la mida de la 
mostra o el nivell de 
confiança quan es 
coneixen els altres 
elements de l’interval.

CCL,

CAA,

CSC,

CMCT

SIEP,

CAA,

CEC,

CSC

CAA,

CEC,

CD,

CSC,

CMCT

Temporalització:3 setmanes



Aportació de la unitat 13 a les competències curriculars

Competència Descriptor Acompliment

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia

Organitzar la informació 
utilitzant procediments 
matemàtics.

-  Crea taules a partir de dades i 
interpreta correctament les 
donades.

Competència en comunicació 
lingüística

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència.

-  Expressa amb un discurs fluid i 
correcte des del punt de vista 
lingüístic l’anàlisi de la solució 
dels problemes i la seua 
interpretació.

Competència digital

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement.

-  Aprofundix en els continguts 
del tema a partir de les eina 
digitals propostes.

Consciència i expressions 
culturals

Elaborar treballs i presentacions 
amb sentit estètic.

-  Cuida la realització de gràfics o 
taules amb sentit d’ordre i 
estètica.

Competències socials i 
cíviques

Concebre una escala de valors 
pròpia i actuar conforme a ella.

-  Desenvolupa el sentit crític a 
l’hora d’elaborar una opinió a 
partir del coneixement 
matemàtic de processos.

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor

Trobar possibilitats en l’entorn 
que d’altres no aprecien.

-  Vincula els aprenentatges a 
situacions personals i troba 
oportunitats per a aplicar-los.

Competència per a aprendre 
a aprendre

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament creatiu, 
crític, emocional, 
interdependent...

-  Troba relació entre els 
continguts treballats i altres 
àmbits.



10.2 . Distribució temporal de les unitats didàctiques

Les unitats  didàctiques  marcades  amb un asterisc  *  es  consideren d’ampliació i  sols  es
treballaran si hi ha temps per poder-se desenvolupar.

ESO

Matemàtiques Curs 2n ESO
1. Nombres enters  /  3 setmanes .
2. Fraccions i nombres decimals  /  3 setmanes.
3. Estadística i probabilitat   /  3 setmanes.
4. Proporcionalitat numèrica  /  3 setmanes. 
5.  Llenguatge algebraic  /  3 setmanes.
6. Equacions  /  3 setmanes.
7. Sistemes d’equacions  /  3 setmanes.
8. Funcions i gràfiques. Funcions lineals  /  6 setmanes
9. Figures planes. Semblança. Geometria de l’espai. Àrees. Volum de cossos geomètrics / 9
setmanes.

Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 3r ESO
1.  Estadística  /  3 setmanes. 
2. Probabilitat  /  3 setmanes. 
3.  Nombres racionals  / 2 setmanes. 
4. Potències i arrels   /  2 setmanes. 
5.  Polinomis   /  3 setmanes.
6. Equacions.  Sistemes d’equacions   /  5 setmanes. 
7. Successions  /  2 setmanes. 
8. Geometria del pla. Moviments  /  3 setmanes. 
9. Triangles. Propietats  /  1 setmana.
10.  Geometria de l’espai. Poliedres. Cossos de revolució  /  3 setmanes. 
11. Funcions  /  3 setmanes. 
12. Funcions lineals i quadràtiques  /  3 setmanes. 

Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 4t  ESO
1. Estadística /  3 setmanes. 
2.  Combinatòria. Probabilitat /  4 setmanes. 
3. Nombres reals. Potències i logaritmes. Problemes financers /  3 setmanes.
4. Polinomis i fraccions algebraiques /  3 setmanes.
5. Equacions i inequacions. Sistemes d’equacions i d’inequacions /  6 setmanes.
6. Trigonometria /  3 setmanes.Geometria del pla i de l’espai
7. Geometria analítica /  3 setmanes.
8. Funcions /  3 setmanes.



9.  Funcions polinòmiques i racionals. Funcions exponencials, logarítmiques i  
trigonomètriques /  4 setmanes.
10. Límits de successions i de funcions /  3 setmanes.

Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades 3r ESO
1. Estadística /  2 setmanes.
2. Nombres racionals /  3 setmanes.
3. Potències /  3 setmanes.
4. Polinomis /  3 setmanes.
5. Equacions. Sistemes d’equacions /  5 setmanes.
6. Successions /  2 setmanes.
7. Geometria del pla. Moviments /  3 setmanes.
8. Triangles. Propietats /  3 setmanes.
9. Geometria de l’espai /  3 setmanes.
10. Funcions /  3 setmanes.
11. Funcions lineals i quadràtiques /  3 setmanes.
 

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 4t ESO
1. Probabilitat /  2 setmanes.
2. Estadística /  2 setmanes.
3. Nombres reals /  2 setmanes.
4. Proporcionalitat i problemes financers * /  3 setmanes.
5. Polinomis /  3 setmanes.
6. Equacions i sistemes d’equacions /  2 setmanes.
7. Geometria del pla i de l’espai /  2 setmanes.
8. Funcions /  3 setmanes.
9. Funcions polinòmiques, racionals i exponencials /  2 setmanes.

 BATXILLERAT

Matemàtiques I
1. Nombres reals  /  2 setmanes.
2. Successions  /  2 setmanes.
3. Àlgebra  /  2 setmanes.
4. Resolució de triangles  /  2 setmanes.
5. Funcions i fórmules trigonomètriques  /  3 setmanes.



6. Vectors /  1,5 setmanes.
7. Geometria analítica  /  2 setmanes.
8. Funcions elementals  /  2 setmanes.
9. Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites  /  3 setmanes.
10. Derivades  /  3 setmanes.
11. Distribucions bidimensionals  /  2 setmanes.
12. Nombres complexos  /  2 setmanes.
13. Llocs geomètrics. Còniques  /  2 setmanes.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
1. Nombres reals  /  2 setmanes.
2. Aritmètica mercantil   /  3 setmanes.
3. Àlgebra  /  3 setmanes.
4. Funcions elementals  /  3 setmanes.
5. Funcions exponencials, logarítmiques i trigonomètriques   /  3 setmanes.
6. Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites   /  3 setmanes.
7. Iniciació al càlcul de derivades. Aplicacions  /  3 setmanes.
8. Distribucions bidimensionals   /  3 setmanes.
9. Distribucions de probabilitat de variable discreta  /  3 setmanes.
10. Distribucions de probabilitat de variable contínua   /  3 setmanes.

Matemàtiques II 
1. Àlgebra de matrius   /  2 setmanes.
2. Determinants  /  2 setmanes.
3.  Sistemes d’equacions   /  2 setmanes.
4. Vectors en l’espai   /  2 setmanes.
5. Punts, rectes i plans en l’espai   /  2 setmanes.
6. Problemes mètrics    /  2 setmanes.
7. Límits de funcions. Continuïtat   /  2 setmanes.
8. Derivades    /  2 setmanes.
9. Aplicacions de les derivades   /  2 setmanes.
10. Representació de funcions   /  2 setmanes.
11. Càlcul de primitives /  2 setmanes.
12. La integral definida   /  2 setmanes.
13.  Atzar i probabilitat  /  2 setmanes.
14.  Distribucions de probabilitat  /  2 setmanes.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

1. Sistemes d’equacions. Mètode de Gauss     /  2 setmanes.
2. Àlgebra de matrius    /  2 setmanes.
3.  Resolució de sistemes mitjançant determinants.    /  2 setmanes.     
4. Programació lineal       /  2 setmanes.
5. Límits de funcions. Continuïtat    /  2 setmanes.



6.  Derivades. Tècniques de derivació      /  2 setmanes. 
7.  Aplicacions de les derivades    /  2 setmanes.
8. Representació de funcions /  2 setmanes.
9. Integrals       /  2 setmanes.
10. Atzar i probabilitat    /  2 setmanes.
11. Les mostres estadístiques /  2 setmanes.
12. Inferència estadística. Estimació de la mitjana  /  3 setmanes.
13. Inferència estadística. Estimació d’una proporció  /  6 setmanes.



11.- ELEMENTS  TRANSVERSALS

El  desenvolupament  del  foment  de  la  lectura,  la  comprensió  lectora  i  l’expressió  oral  i
escrita,  així  com  la  comunicació  audiovisual,  les  tecnologies  de  la  informació  i  de  la
comunicació; l’emprenedoria;  i l’educació cívica i constitucional, s’aborden d’una manera
transversal al llarg de tot el curs de Matemàtiques 1r ESO. La concreció d’aquest tractament
es troba en la programació de cada unitat didàctica, com ja s’ha apuntat. No obstant això,
d’una manera general, establim les següents línies de treball:

 Foment de la lectura i comprensió lectora: es posarà a la disposició de l’alumnat una
selecció de textos sobre els quals es treballarà la comprensió, el desenvolupament de
la qual és crucial a l’hora d’entendre textos de tipus històric, biografies, anècdotes,
paradoxes,  endevinalles,  notícies,  articles  de  premsa,  etc.,  així  com  enunciats  de
problemes de tota índole, per a facilitar així la millora de les estratègies de resolució
de problemes.

 Expressió oral i escrita: els debats a l’aula i el treball col·laboratiu són, entre d’altres,
moments a través dels quals els alumnes hauran d’anar consolidant les seues destreses
comunicatives.  Aquests  hauran  de  comprendre  i  interpretar  les  dades  que  es
proporcionen i expressar correctament les conclusions a les quals s’arriba després de
l’estudi de les qüestions plantejades.

 Comunicació  audiovisual  i  TIC:  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la
comunicació estarà present en tot  moment,  ja que la nostra metodologia didàctica
incorpora un ús exhaustiu d’aquests recursos, d’una manera molt activa.

 Educació  cívica  i  constitucional:  el  treball  col·laboratiu,  un  dels  pilars  del  nostre
enfocament  metodològic,  permet  fomentar  el  respecte  als  altres,  practicar  la
tolerància, la cooperació i la solidaritat, així com la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes. En aquest sentit, promourem el rebuig de la discriminació de les
persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o
social. 

 Emprenedoria: la societat actual demana persones que sàpien treballar en equip. Els
centres educatius impulsaran l’ús de metodologies que promoguen el treball en grup i
de tècniques cooperatives que fomenten el treball consensuat, la presa de decisions en
comú, la valoració i el respecte de les opinions dels altres.



12.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 Rutes matemàtiques 

A l'ermita de Sant Antoni de Pego.

 Marjal de Pego- Oliva
Eixida a la marjal de Pego-Oliva, amb professorat del nostre departament per organitzada

conjuntament amb el departament d’orientació.

 Activitats per l'entorn local

Eixides puntuals  en l'hora lectiva de l'assignatura per a tots els grups pel poble i entorns, bé
com a com a treball de camp, bé com a participació en tallers, xerrades o conferències .

 Jornades de final de trimestre
Cas d’organitzar-se a nivell de centre activitats culturals, el departament podrà participar  en

activitats com ara tallers de jocs d’enginy, d’escacs, concursos, sudoku i altres.

 
 Arbre, escala i altres dependències del centre

El  departament  podrà  participar  en  l’engalanament  de  l’arbre  de  l’escala  i  qualsevol
dependència del centre.

Altres activitats 
El professorat de matemàtiques també podrà participar en qualsevol activitat organitzada

per algun dels altres departaments del centre o organitzar-ne de forma conjunta amb professorat
d’altres departaments.

 



13.- AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT MITJANÇANT
INDICADORS D'ÈXIT

1. Avaluació de la programació didàctica

En aquest apartat pretenem promoure la reflexió docent i l’autoavaluació de la realització i el 
desenvolupament de programacions didàctiques. Per a això, en finalitzar cada unitat didàctica es 
proposa una seqüència de preguntes que permeten al docent avaluar el funcionament del programat 
a l’aula i establir estratègies de millora per a la mateixa unitat. 

De la mateixa manera, proposem l’ús d’una eina per a l’avaluació de la programació didàctica en el 
seu conjunt; aquesta es pot realitzar al final de cada trimestre, per a així poder recollir les millores 
en el següent. L’esmentada eina es descriu a continuació :

Aspectes a avaluar A destacar... A millorar... Propostes de millora

Temporalització

Desenvolupament dels 
objectius didàctics

Maneig dels continguts 
de les unitats

Descriptors i 
acompliments 
competencials

Realització de tasques

Metodologia

Recursos

Criteris d'avaluació

Ús de les eines 
d'avaluació

Rúbriques d'estàndards

Atenció a la diversitat

Interdisciplinarietat



2. Planificació

Indicadors Valoració
Propostes de 
millora

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ

1. Programa l’assignatura tenint en compte els
estàndards d’aprenentatge previstos en les lleis
educatives.

2. Programa l’assignatura tenint en compte el
temps disponible per al desenvolupament de
l’assignatura

3. Selecciona i seqüencia de forma progressiva els
continguts de la programació d’aula tenint en
compte les particularitats de cadascun dels
grups d’estudiants

4. Programa activitats i estratègies en funció dels
estàndards d’aprenentatge

5. Planifica les classes de manera flexible,
preparant activitats i recursos ajustats a la
programació d’aula i a les necessitats i als
interessos de l’alumnat

6. Estableix els criteris, els procediments i els
instruments d’avaluació i autoavaluació que
permeten fer el seguiment del progrés
d’aprenentatge de l’alumnat

7. Es coordina amb el professorat d’uns altres
departaments que puguen tenir continguts afins
a la seua assignatura



3. Motivació de l'alumnat

Indicadors Valoració
Propostes de 
millora

M
O

T
IV

A
C

IÓ
 D

E
 L

'A
L

U
M

N
A

T

1. Proporciona un pla de treball al principi de cada
unitat

2. Planteja situacions que introduïsquen la unitat
(lectures, debats, diàlegs...).

3. Relaciona els aprenentatges amb aplicacions
reals o amb la seua funcionalitat

4. Informa dels progressos assolits i de les
dificultats trobades

5. Relaciona els continguts i les activitats amb els
interessos de l’alumnat

6. Estimula la participació activa dels estudiants a
classe

7. Promou la reflexió dels temes tractats.



4. Desenvolupament de l'ensenyament

Indicadors Valoració
Propostes de 
millora

D
E

S
E

N
V

O
L

U
PA

M
E

N
T

 D
E

 L
'E

N
S

E
N

Y
A

M
E

N
T

1. Resumeix les idees fonamentals discutides
abans de passar a una nova unitat o tema amb
mapes conceptuals, esquemes

2. Quan introdueix conceptes nous, els relaciona,
si és possible, amb els ja coneguts; intercala
preguntes explicatives; posa exemples

3. Té predisposició per aclarir dubtes i oferir
assessories dins i fora de les classes

4. Optimitza el temps disponible per al
desenvolupament de cada unitat didàctica

5. Usa ajuda audiovisual o d’un altre tipus per
donar suport als continguts a l’aula

6. Promou el treball cooperatiu i manté una
comunicació fluida amb els estudiants

7. Desenvolupa els continguts d’una forma
ordenada i comprensible per a l’alumnat.

8. Planteja activitats que permeten l’adquisició dels
estàndards d’aprenentatge i de les destreses
pròpies de l’etapa educativa

9. Planteja activitats grupals i individuals



5. Seguiment i avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge

Indicadors Valoració
Propostes de 
millora

S
E

G
U

IM
E

N
T

 I
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
 D

E
L

 P
R

O
C

É
S

 D
'E

N
S

E
N

Y
A

M
E

N
T

- A
P

R
E

N
E

N
T

A
T

G
E

1. Realitza l’avaluació inicial al principi de curs per
ajustar la programació al nivell dels estudiants

2. Detecta els coneixements previs de cada unitat.

3. Revisa, sovint, els treballs proposats a l'aula i fora d'ella

4. Proporciona la informació necessària sobre la resolució 
de les tasques i com pot millorar-les

5. Corregeix i explica de forma habitual els treballs i les 
activitats de l'alumnat, i dóna pautes per millorar-ne els 
aprenentatges

6. Usa criteris d'avaluació suficients que atenguen de 
manera equilibrada l'avaluació dels diferents continguts

7. Afavoreix els processos d'autoavaluació i de coavaluació.

8. Proposa activitats noves que faciliten l’adquisició
d’objectius quan aquests no han estat assolits
suficientment

9. Proposa activitats noves de més nivell quan els objectius 
han estat assolits amb suficiència

10. Utilitza tècniques d'avaluació diferents segons els 
continguts, el nivell dels alumnes, etc...

11. Fa servir mitjans diversos per informar dels resultats els
estudiants i els pares



14.  Annex 1. Modificacions de la programació pel COVID -19

1.- En reunió de departament de data 10 de setembre de 2021 es decidix per unanimitat dels 
presents modificar la seqüenciació de les unitats didàctiques pel curs 2021 – 2022 amb la següent 
distribució temporal adaptant el temari propi dels blocs de continguts:

Per a 3  r   d’ESO Matemàtiques Acadèmiques:   

Començar pel tema d’Estadística i després continuar amb la seqüenciació d’unitats  didàctiques tal 
i com es proposa a la programació didàctica.

Per a 3  r   d’ESO Matemàtiques Aplicades:   

Començar pel tema d’Estadística i després continuar amb la seqüenciació d’unitats  didàctiques tal 
i com es proposa al llibre.

Per a 4  t    d’ESO   Matemàtiques Acadèmiques i Aplicades  :   

Començar pel tema d’Estadística i després continuar amb la seqüenciació d’unitats  didàctiques tal
i com es proposa al llibre.



15.  Annex 2. Distribució del temari pels exàmens parcials de recuperació de pendents

1r d'ESO 

Primera part Segona part

- Divisibilitat 
- Nombres enters 

- Fraccions 
- Probabilitat

-  Iniciació  a  l'Àlgebra:  llenguatge
algebraic, equacions de 1r grau

- Geometria: rectes i angles, 
triangles, quadrilàters, polígons, 
àrees i perímetres de figures 
planes

2n d'ESO 

Primera part Segona part

- Nombres enters ( T1)

- Fraccions i nombres decimals T2
- Llenguatge algebraic (T3)

- Equacions (T4)

- Sistemes d'equacions ( T5)

- Proporcionalitat numèrica (T6)
- Funcions i gràfiques (T7)

- Funcions lineals (T8)
- Figures planes (T10)

3r d'ESO ( Matemàtiques orientades a les ensenyances Aplicades/ PMAR)

Primera part Segona part

- Nombres racionals ( T1)
- Potències  (T2)

- Polinomis ( T3)
- Equacions ( T4)

- Sistemes d'equacions ( T5)

- Successions ( T6)
- Geometria en el pla (T7)

- Triangles. Propietats. (T8)
- Geometria de l’espai (T9)

- Funcions (T10)
- Funcions lineals i quadràtiq (T11)

- Estadística (T12)



3r d'ESO ( Matemàtiques orientades a les ensenyances Acadèmiques)

Primera part Segona part

- Nombres racionals ( T1)
- Potències i arrels (T2)

- Polinomis ( T3)
- Equacions ( T4)

- Sistemes d’equacions (T5)

- Geometria del pla (T7)
- Triangles (T8)

- Geometria l’espai. Poliedres (T9)
- Estadística ( T13)

- Probabilitat ( T14)

1r de Batxillerat. Matemàtiques aplicades a les CCSS I

Primera part Segona part

 - Nombres reals (T1)
 - Aritmètica mercantil (T2)
 - Àlgebra (T3)
- Funcions elementals (T4)
- Funcions exponencials, logarítmiques i 

trigonomètriques (T5)

  - Límits de funcions. Continuïtat i branques     
infinites (T6)
 - Derivades (T7)
 -  Distribucions bidimensionals (T8)
- Distribucions de probabilitat de variable 

discreta (T9)

1r de Batxillerat. Matemàtiques  I

Primera part Segona part

 - Àlgebra (T3)
 - Nombres complexos (T6)
 - Vectors (T7)
- Geometria analítica (T8)

  - Funcions elementals (T10)
  - Límits de funcions. Continuïtat i branques     
infinites (T11)
  - Derivades (T2)
  - Resolució de triangles (T4)
  - Fórmules trigonomètriques (T5)
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