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1. Introducció.
En el curs acadèmic 2021-2022 el Departament de Matemàtiques està compost pels següents professors:

Anna M. Vaello i Sebastià
Àngela Ramis Galiana
Mari Carmen Marco Rivero
Carmen González Rovira
Bartomeu Lloret Baldó

José Maria Martínez Cano
Juan José Pons Aragonés
Conxi Colomer Lloret
Sonia Salas Garcia
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Distribució de cursos, grups i càrrecs

Professor Càrrec Nivell Núm. grups

Anna M. Vaello Sebastià 2n ESO
4t Acadèmiques 
1r Allotjament

1
2
1

Àngela Ramis Galiana Codocència 1r d’ESO 
3r Acadèmiques
4t Aplicades
2n Bat MACS

2
2
1
1

Mari Carmen Marco Directora Àmbit 4t PR 1

Carmen González Rovira Coordinadora Formació Cod anglés 1r d’ESO
1r Bat MACS
4r d’ESO Acadèm.

8
1
1

Bartomeu Lloret Cap de departament
Tutor 2n Bat

3n d’ESO
Codocència 1r d’ESO 
1r Batxillerat CNS
2n Batxillerat CNS

1
3
1
1

José Maria Martínez Cano Tutor 1r Àmbit 1r d’ESO
2n d’ESO

1
2

Juanjo Pons Aragonés Tutor 3r 3r d’ESO Aplicades
3r Acadèmiques
3r IAE
4t d’ESO Aplicades

1
1
2
1

Conxi Colomer Lloret Tutora 1r Àmbit 1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO Aplicades

1
1
1

Sonia Salas Garcia Tutor 2n Àmbit 1r d’ESO
2n d’ESO

1
2

Els membres del departament es reuniran quinzenalment dijous de 14:10h a 15h .

a) Justificació de la programació.
Aquesta programació didàctica està dins del marc legal que estableixen les següents disposicions:
Versió vigent de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE), modificada més d’una vegada.
DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general

de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Pro -

fesional Básica.
Tot el procés d’ensenyança i d’aprenentatge es pot resumir en el següent esquema:
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És evident que tota activitat que pretén acabar amb èxit necessita programar-se, per a evitar la improvi-
sació, per anticipar-se als imprevistos, per afrontar el dia a dia amb el menor nivell d’ansietat possible. Hem de de-
cidir què, com i quan.

La programació resulta imprescindible per moltes raons de les quals podem assenyalar les següents:
Acomplir amb l’estipulat per instàncies superiors i contextualitzar-lo al nostre entorn.
Serveix, pel seu caràcter unitari, per donar unitat i coherència a les ensenyances d'una mateixa àrea en

els diferents nivells.
Estableix una uniformitat en els criteris de qualificació necessària per a resoldre una eventual reclamació

per part d'un alumne o dels seus pares o tutors legals.
Assegura la continuïtat, per exemple en el cas d'una substitució de qualsevol membre del departament.

Recull aspectes claus que treballem i que possibilitaran la transferència de coneixements en múltiples contextos.
Aquesta programació té com a finalitat bàsica el desenvolupament de les capacitats necessàries perquè

l’alumnat puga desenvolupar-se, en el present i en el futur, com a ciutadans amb plens drets i deures, amb una capa-
citat crítica que els permeta adoptar actituds i comportaments, i prendre decisions basant-se en valors racionals,
lliurement assumits.
Com tota planificació, aquesta està sotmesa a una revisió contínua. La programació ha de ser un instrument àgil i
vàlid en diverses circumstàncies, per tant pot patir modificacions durant el període d’aplicació.

b) Contextualització.
Aquesta programació didàctica es presenta dins del marc del PEC i del RRI de l'IES la Malladeta de La Vila Joiosa.
A més a més, segueix les directrius generals donades per la Comissió de Coordinació Pedagògica per a la seua ela -
boració.

Dels tres instituts de secundària de la localitat, aquest és el més cèntric. Té adscrites tres escoles: Mare
Nostrum, Doctor Esquerdo i Hispanitat. És un centre d'uns 1 000 alumnes en el què es prenen moltes mesures
d’atenció a la diversitat: PMAR; PR4, FPB,...

Entre els alumnes del centre n'hi ha grans diferències socials, econòmiques i culturals. El nombre de repe-
tidors de cada any, sobre tot en primer d'ESO, provoca que en algun grup el percentatge de repetidors supere el
25%. També n'hi ha molts alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors, especialment en les matemàti-
ques. Aquestes dues circumstàncies dificulten prou sovint el procés d'ensenyament i aprenentatge. A més a més,
en aquest centre hi ha bastants alumnes amb necessitats de compensació de desigualtats.
La situació geogràfica de La Vila Joiosa determina que molts dels nostres alumnes es dedicaran al sector serveis i
per tant quan acaben el període d’escolarització obligatòria, es matricularan en Cicles Formatius de Grau mitjà re-
lacionats amb l'esmentat sector.

2. Objectius.

a) Objectius generals de l’ESO.
L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els
permeten:
a) 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; exercitar-se en el diàleg consolidant els
drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com valors comuns d’una societat plu-
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ral, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) 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 medi de desenvolupament personal.

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

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els al-
tres i resoldre pacíficament els conflictes, així com rebutjar la violència, els prejuís de qualsevol tipus i els
comportaments sexistes.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, incorporar
nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la infor-
mació i la comunicació.

f ) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com co-
néixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experi-
ència.

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa per -
sonal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, a la llengua castellana i, si n’hi haguera, a la llen-
gua cooficial de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i
l’estudi de la literatura.

i ) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j ) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el pa-
trimoni artístic i cultural.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del mateix cos i el dels altres, respectar les diferències, reforçar els hà-
bits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupa-
ment personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar
críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i
contribuir així a la seua conservació i millora.

l ) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant
diversos mitjans d’expressió i representació.

b) Objectius Batxillerat

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la correspon-
sabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar crítica-
mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamien-
to del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Co-
munidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los prin-
cipales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Co -
nocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida,
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confi-
anza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enri -
quecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

c) Objectius generals del cicle formatiu Allotjament i Bugaderia relacionats amb
les Ciències Aplicades

j) Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural mitjançant el coneixement científic com un
saber integrat, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar i resoldre problemes bàsics en els
diversos camps del coneixement i de l'experiència.

k) Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes aplicar el raonament de
càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus recursos eco-
nòmics.

l) Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i posar-los en relació amb la
salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la salut per permetre el desenvolupament i consolidació
d'hàbits saludables de vida en funció de l'entorn en què es troba.

m) Desenvolupar hàbits i valors d'acord amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, comprenent
la interacció entre els éssers vius i el medi natural per a valorar les conseqüències que es deriven de l'ac-
ció humana sobre l'equilibri mediambiental. 

n) Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d’informació utilitzant amb sentit crític les tecnologies
de la informació i la la comunicació per obtenir i comunicar informació en l’entorn personal, social o profes -
sional.

s)  Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida per
adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.

t) Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, la parti-
cipació i l'esperit crític per a resoldre situacions i incidències tant de l'activitat professional com de la
personal.

u) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actu-
ant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvo -
lupament personal.

v) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, aprendre i fa-
cilitar les tasques laborals.

w) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit d'utilitzar les mesures
preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el medi am-
bient.

x) Desenvolupar les tècniques de la seva activitat professional assegurant l'eficàcia i la qualitat en el seu tre-
ball, proposant, si escau, millores en les activitats de treball.

y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que re -
gula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
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3. Competències.

Competències clau
En l’àrea de Matemàtiques incidirem en l’entrenament de totes les competències de manera sistemàtica posant èm-
fasi en els descriptors més afins a ella.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
Totes les assignatures incloses en aquesta programació possibiliten en tots i cada un dels seus aspectes la compe -
tència matemàtica, a partir del coneixement dels continguts i la seua varietat de procediments de càlcul, anàlisi,
mesura i estimació de la realitat que embolica als alumnes com a instrument imprescindible en el desenvolupament
del pensament dels alumnes i component essencial de comprensió. 

Els descriptors que treballarem fonamentalment seran: 
• Conéixer i utilitzar els elements matemàtics bàsics: operacions, magnituds, percentatges, proporcions, formes

geomètriques, criteris de mesurament i codificació numèrica, etc.
• Expressar-se amb propietat en el llenguatge matemàtic.
• Organitzar la informació utilitzant procediments matemàtics.
• Resoldre problemes seleccionant les dades i les estratègies apropiades.
• Reconéixer la importància de la ciència en la nostra vida quotidiana.
• Comprendre i interpretar la informació presentada en format gràfic.
• Aplicar mètodes científics rigorosos per a millorar la comprensió de la realitat circumdant en diferents àmbits

(biològic, geològic, físic, químic, tecnològic, geogràfic...).
• Manejar els coneixements sobre  ciència i tecnologia per a solucionar problemes, comprendre el que ocorre al

nostre voltant i respondre a preguntes.
• Comprometre’s amb l’ús responsable dels recursos naturals per a promoure un desenvolupament sostenible
• Aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana. 

Comunicació lingüística
Per a fomentar el seu desenvolupament des de l’àrea de Matemàtiques s’ha d’insistir en la incorporació de l’essencial
del llenguatge matemàtic a l’expressió habitual i l’adequada precisió en el seu ús i d’altra banda en què els continguts
associats a la descripció verbal dels raonaments i dels processos.
Per a això, en cada unitat didàctica, entrenarem almenys un descriptor de cada un d’aquests indicadors. 

Els descriptors que prioritzarem seran:
• Comprendre el sentit dels textos escrits i orals.
• Expressar-se oralment amb correcció, adequació i coherència. 
• Respectar les normes de comunicació en qualsevol context: torn de paraula, escolta atenta a l’interlocutor...
• Utilitzar els coneixements sobre la llengua per a buscar informació i llegir textos en qualsevol situació.

Competència digital 
La lectura i creació de gràfiques, l’organització de la informació en forma analítica i comparativa, la modelització de
la realitat, la introducció al llenguatge gràfic i estadístic, l’ús de calculadores i eines tecnològiques i altres processos
matemàtics contribuïxen al desenvolupament d’aquesta competència.
Per a això, en aquesta àrea, treballarem els següents descriptors de la competència:
• Fer servir diferents fonts per a la recerca d’informació.
• Seleccionar l’ús de les diferents fonts segons la seua fiabilitat.
• Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per a transmetre informacions diverses.
• Actualitzar l’ús de les noves tecnologies per a millorar el treball i facilitar la vida diària. 

Consciència i expressions culturals
L’aportació matemàtica es fa present en multitud de produccions artístiques, així com les seues estratègies i
processos mentals fomenten la consciència i l’expressió cultural de les societats. Igualment l’alumne, mitjançant
el treball matemàtic podrà comprendre diverses manifestacions artístiques sent capaç d’utilitzar els seus conei-
xements matemàtics en la creació de les seues pròpies obres.
Per la qual cosa en aquesta àrea, treballarem els següents descriptors: 
• Valorar la interculturalitat com una font de riquesa personal i cultural.
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• Apreciar la bellesa de les expressions artístiques i les manifestacions de creativitat i gust per l’estètica en l’àm-
bit quotidià.

• Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.

Competències socials i cíviques
La utilització d’estratègies personals de càlcul i de resolució de problemes facilita acceptar altres punts de vista,
el que és indispensable a l’hora de realitzar un treball cooperatiu i en equip. Reconéixer i valorar les aportacions
alienes, enriquix l’alumne.
Per a això entrenarem els següents descriptors: 
• Aplicar drets i deures de la convivència ciutadana en el context de l’escola.
• Desenvolupar capacitat de diàleg amb els altres en situacions de convivència i treball, i per a la resolució de con-

flictes.
• Mostrar disponibilitat per a la participació activa en àmbits de participació establits.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
Les estratègies matemàtiques com la resolució de problemes, que inclouen la planificació, la gestió del temps i dels
recursos, la valoració dels resultats i l’argumentació per a defensar el procés i els resultats, ajuden el desenvolu -
pament d’aquesta competència. Aquesta ajuda serà més gran en la mesura que es fomente actituds de confiança i
d’autonomia en la resolució de situacions obertes i problemes relacionats amb la realitat concreta que viu l’alumne.
Els descriptors que entrenarem són:
• Optimitzar recursos personals basant-se en les fortaleses pròpies.
• Ser constant en el treball superant les dificultats.
• Encomanar entusiasme per la tasca i confiança en les possibilitats d’assolir objectius.
• Trobar possibilitats en l’entorn que d’altres no aprecien.
• Optimitzar l’ús de recursos materials i personals per a la consecució d’objectius.

Aprendre a aprendre
L’autonomia en la resolució de problemes en Matemàtiques, juntament amb la verbalització del procés de resolució
ajuda a la reflexió sobre l’aprés, afavorint aquesta competència.
Per al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre és també necessari incidir des de l’àrea en els con-
tinguts relacionats amb l’autonomia, la perseverança, la sistematització, la mirada crítica i l’habilitat per a comunicar
amb eficàcia els resultats del mateix treball.
Els descriptors que entrenarem amb els alumnes seran els següents:
• Identificar  potencialitats  personals  com a aprenent:  estils d’aprenentatge,  intel·ligències múltiples,  funcions

executives...
• Aplicar estratègies per a la millora del pensament creatiu, crític, emocional, interdependent...
• Avaluar la consecució d’objectius d’aprenentatge.
• Prendre consciència dels processos d’aprenentatge.

Competències professionals
Les competències professionals del cicle formatiu Allotjament i Bugaderia relacionades amb les Ciències Aplicades
són:

j) Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, personal i productiu, utilitzant
el raonament científic i els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials

k) Actuar de manera saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixin el desenvolupament perso-
nal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut humana.

l) Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant les conseqüències de les
activitats quotidianes que puguen afectar l'equilibri del mateix.

m) Obtenir i comunicar informació destinada a l'autoaprenentatge i al seu ús en diferents contextos del seu
entorn personal, social o professional mitjançant recursos al seu abast i els propis de les tecnologies de la
informació i de la comunicació.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la seva acti-
vitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecno -
logies de la informació i la comunicació. 

r) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i
eficiència en el treball assignat i efectuant de forma individual o com a membre d'un equip.
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s) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen
en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball realitzat.

t) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats
laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.

u) Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots que afecten la seva activitat
professional.

v) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels procediments de la
seva activitat professional.

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord
amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

4. Continguts.
Els continguts dels diferents cursos s'agrupen per blocs com s’indica a continuació. Apareixen en negreta aquells
que considerem imprescindibles:

ESO
Continguts de l’àrea Matemàtiques

Bloc 1: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques. (vàlids per tota l’ESO)

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 re-
solts.
Resolució de problemes més simples.
Experimentació i obtenció de pautes.
Assaig-error. L’error com a forma d’aprenentat-
ge.
Descomposició del problema en problemes més 
senzills.
Comprovació del resultat.
Planificació de textos orals.
Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pau-
ses.
Normes gramaticals.
Propietats textuals de la situació comunicativa: 
adequació, coherència i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge. Precisió en l’ex-
pressió d’idees matemàtiques.
Situacions d’interacció comunicativa (conversaci-
ons, entrevistes, col·loquis,
debats, etc.).

Estratègies lingüístiques i no lingüístiques:
 inici, manteniment i conclusió; cooperació, nor-
mes de cortesia, fórmules de tractament, etc.

BL1.1. Interpretar textos orals amb contingut mate-
màtic del nivell educatiu, procedents de fonts diver-
ses, utilitzant les estratègies de Comprensió oral, 
per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió 
sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixe-
ments i la realització de tasques d’aprenentatge.

BL1.2. Aplicar diferents estratègies, individualment 
o en grup, per a la realització de tasques, resolució 
de problemes o investigacions matemàtiques en dis-
tints contextos (numèrics, gràfics, geomètrics, es-
tadístics o probabilístics), comprovant i interpretant
les solucions trobades, per a construir nous coneixe-
ments.

BL1.3. Expressar oralment textos prèviament plani-
ficats de contingut matemàtic, de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional, amb una pronuncia-
ció clara, aplicant les normes de la prosòdia i la cor-
recció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les 
propietats textuals de cada tipus i situació comuni-
cativa, per a transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements amb un llenguatge no discrimina-
tori.

BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àm-
bit personal, acadèmic (resolució de problemes en 
grup), social o professional aplicant les estratègies 
lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu 
pròpies de la interacció oral, utilitzant un llenguatge 
no discriminatori.

BL1.5. Reconéixer la terminologia conceptual de les 
matemàtiques adequades al nivell educatiu i utilit-
zar-la correctament en activitats orals i escrites de 
l’àmbit personal, acadèmic, social o professional.

CCLI
CAA
CMCT

CMCT
CAA

CCLI
CMCT
CAA

CMCT
CCLI
CAA

CMCT 
CCLI
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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 re-
solució.
Estratègies d’expressió escrita:
 planificació, escriptura, revisió i reescriptura.
Formats de presentació.
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramati-
cals (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 debi-
litats.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i 
incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència,
superar obstacles i fracassos. Perseverança, fle-
xibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític.
Pensament mitjans-fi.
Estratègies de planificació, organització i gestió.
Selecció de la informació tècnica i recursos ma-
terials.

Estratègies de supervisió i resolució
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 tas-
ques.
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’aprenen-
tatges cooperatiu.
Ferramentes digitals de busca i visualització. 
Busca en pàgines web especialitzades en contin-
guts matemàtics, diccionaris i enciclopèdies en lí-

BL1.6. Llegir textos continus i discontinus, enunciats
de problemes (numèrics, gràfics, geomètrics, de me-
sura i probabilístics) i xicotetes investigacions ma-
temàtiques, en formats diversos i presentats en su-
port paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu, per a obtin-
dre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 
contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la re-
alització de tasques d’aprenentatge.

BL1.7. Escriure textos (continus o discontinus, pro-
cés de resolució de problemes, informes relatius a 
investigacions matemàtiques, materials
didàctics per a ús propi o d’altres i comentari de 
textos amb contingut matemàtic) de l’àmbit perso-
nal, acadèmic, social o professional en diversos for-
mats i suports, cuidant els seus aspectes formals, 
aplicant les normes de correcció ortogràfica i gra-
matical del nivell educatiu i ajustats a les propietats
textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a 
transmetre de forma organitzada els seus coneixe-
ments amb un llenguatge no discriminatori.

BL1.8. Buscar i seleccionar informació en diverses 
fonts de forma contrastada i organitzar la informa-
ció obtinguda per mitjà de diversos procediments de
síntesi o presentació dels continguts; per a ampliar 
coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, 
citant adequadament la seua procedència.

BL1.9 Realitzar de forma eficaç tasques o projectes,
tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions 
sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, 
mostrar curiositat i interés durant el seu desenrot-
llament i actuar amb flexibilitat buscant solucions 
alternatives.

BL1.10. Planificar tasques o projectes, individuals o 
col·lectius, fent una previsió de recursos i temps 
ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a
canvis i imprevistos transformant les dificultats en 
possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i 
el producte final i comunicar de forma personal els 
resultats obtinguts.

BL1.11. Reconéixer els estudis i professions vinculats
amb els coneixements del nivell educatiu i identifi-
car els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortale-
ses i preferències.

BL1.12. Participar en equips de treball per a aconse-
guir metes comunes assumint diversos rols amb efi-
càcia i responsabilitat, recolzar companys i
companyes demostrant empatia i reconeixent les se-
ues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies.

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA

SIEE

SIEE

SIEE

SIEE
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nia, 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 recur-
sos, i construir un producte o meta col·lectiu.
Correu electrònic.
Mòduls cooperatius en entorns personals d’apre-
nentatge, com ara blogs, fòrums, wikis, etc.
Hàbits i conductes en la comunicació i en la pro-
tecció d’un mateix i d’altres de les males pràcti-
ques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic 
destinatari i adaptació de la comunicació en fun-
ció d’este.
Realització, formatat senzill i impressió de docu-
ments de text.
Disseny de presentacions multimèdia.
Edició d’equacions.
Representació gràfica.

BL1.13. Buscar i seleccionar informació, de forma 
contrastada en mitjans digitals com (pàgines web es-
pecialitzades, diccionaris i enciclopèdies online, 
etc.), registrant-la en paper de forma cuidadosa o 
emmagatzemant-la digitalment.

BL1.14. Col·laborar i comunicar-se per a construir un 
producte o tasca col·lectiva compartint informació i 
continguts digitals i utilitzant ferramentes de comu-
nicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. Apli-
car bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir a altres de les males 
pràctiques com el ciberassetjament.

BL1.15. Crear i editar continguts digitals com a docu-
ments de text o presentacions multimèdia amb sen-
tit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d’es-
criptori per a elaborar informes relatius a investiga-
cions matemàtiques i materials didàctics per a ús 
propi o d’altres.

CMCT
CD

CD

CMCT
CD

1r ESO, enguany aquests continguts s’inclouen a l’àmbit de ciències

Bloc 2: Nombres i àlgebra

Divisibilitat dels nombres naturals.
Criteris de divisibilitat.
Nombres primers i compostos.
Descomposició d’un nombre en factors prims.
Múltiples i divisors comuns a diversos nombres.
Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de 
dos o més nombres naturals de dos xifres.
Nombres negatius. Significat i utilització.
Nombres enters. Representació, ordenació en 
la recta numèrica.
Fraccions equivalents. Comparació de fraccions
i ordenació
Nombres decimals. Representació i ordenació.
Operacions amb nombres enters.
Operacions amb fraccions.
Operacions amb decimals.
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 natu-
ral.
Quadrats perfectes. Arrels quadrades. Estima-
ció i obtenció d’arrels aproximades.
Jerarquia de les operacions.
Resolució de problemes amb nombres naturals,
enters, fraccionaris i decimals.
Iniciació al llenguatge algebraic.
Traducció d’expressions molt senzilles del llen-
guatge quotidià a l’algebraic i viceversa.

BL2.1. Interpretar els nombres naturals, sencers, 
fraccionaris, decimals i percentatges senzills, i les 
seues propietats (orde, recta real, divisibilitat, etc.)
i utilitzar-los en situacions comercials, socials i cien-
tífiques, de mesura, expressió, comparació i descrip-
ció de conceptes numèrics.

BL2.2. Operar amb els nombres naturals, sencers, 
decimals, fraccionaris i percentatges amb estratègi-
es de càlcul (mental, estimació, ús de
calculadores, aplicacions d’escriptori, web o per a 
dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes 
convencionals o altres) més adequats segons la natu-
ralesa del càlcul per a avaluar resultats i extraure 
conclusions en situacions comercials, socials, cientí-
fiques i altres.

BL2.3. Expressar en llenguatge algebraic relacions, a
través de fórmules senzilles, en situacions comerci-
als, socials, científiques, geomètriques, etc.

BL2.4. Manipular el llenguatge algebraic en la suma i 
resta d’expressions simbòliques i resolució d’equaci-
ons senzilles, per a resoldre situacions
comercials, socials, científiques que requerisquen 
generalització. 

CMCT
CSC

CMCT
CSC
CD

CMCT

CMCT
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Operacions amb expressions algebraiques o sim-
bòliques molt senzilles.
Equacions. Resolució d'equacions senzilles.

Bloc 3: Geometria

Elements bàsics de la geometria del pla.
Relacions i propietats de figures en el pla: Pa-
ral·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. Propi-
etats 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 sim-
ples.
Circumferència, cercle, arcs i sectors circu-
lars.
Resolució de problemes geomètrics senzills
Interés per les diferents produccions culturals i 
artístiques on apareguen els elements estudiats 
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, do-
cumentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferi-
xen els diferents entorns artístics: museus, ex-
posicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgi-
nes web i blogs de museus, exposicions artísti-
ques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestaci-
ons artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, 
opinions i preferències respecte a les manifesta-
cions artístiques.

BL3.1. Analitzar les característiques i propietats de
les figures planes (costats, vèrtexs, angles, simetri-
es, etc.) utilitzant distints materials (varetes, tra-
mes,  geoplans,  regla,  compàs,  etc.)  i  ferramentes
adequades (calculadores gràfiques, aplicacions d’es-
criptori, web o per a dispositius mòbils com a pro-
grames de geometria dinàmica), per a classificar-les
i descriure situacions
geomètriques de les matemàtiques i d’altres àrees 
(recorreguts urbans, estudi de plans i mapes ade-
quats al seu nivell, arquitectura, manifestacions
artístiques, percepció espacial, etc.) reconeixent la 
seua bellesa.

BL3.2. Mesurar i calcular angles, longituds i superfí-
cies en el pla, utilitzant les unitats, els instruments 
de mesura, les ferramentes (calculadores gràfiques, 
aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius mò-
bils com a programes de geometria dinàmiques), es-
tratègies i fórmules més adequades, per a prendre 
decisions en situacions geomètriques de les matemà-
tiques i d’altres àrees (recorreguts urbans, estudi 
de plans i mapes adequats al seu nivell, arquitectura,
manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.)

BL3.3 Descriure els elements geomètrics propis del 
nivell que apareixen en les manifestacions artísti-
ques més significatives de la pintura, escultura i mit-
jans audiovisuals i justificar el seu valor com a part 
del patrimoni artístic i cultural, argumentant de for-
ma crítica les seues idees, opinions i preferències a 
través del diàleg i la reflexió.

CMCT
CD
CEC

CMCT
CD

CMCT
CSC
CEC
CCLI

Bloc 4: Funcions

Representació  i  identificació  de  punts  en  un
sistema d’eixos coordenats.
Concepte de funció.
Variable dependent i independent.
Formes de presentació (llenguatge verbal, taula, 
gràfica, fórmula).
Creixement i decreixement d’una funció.
Resolució de problemes senzills per mitjà de l’es-
tudi de funcions.

BL4.1.  Interpretar  relacions  numèriques  senzilles
expressades  en  llenguatge  verbal,  taula  o  gràfica,
identificant  els  elements  i  propietats  (magnituds,
unitats,  etc.)  en  contextos  personals,  socials,  pro-
fessionals o científics.

CMCT
CSC

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.
Resolució de problemes senzills en què intervin-

BL5.1 Analitzar dades estadístiques de fenòmens so-
cials, econòmics o relacionats amb la naturalesa (no-
tícies esportives, econòmiques o científiques, mesu-
raments personals realitzades en l’aula, disseny 
d’experiments, etc.) organitzant-los de manera apro-
piada (amb taules, gràfiques o diagrames), utilitzant 
les ferramentes adequades (calculadora, aplicacions 

CMCT
CLI
CSC
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guen dades estadístiques.
Fenomen aleatori.
Disseny d’experiències senzilles.
Freqüència relativa i probabilitat.
Regla de Laplace.
Resolució de problemes senzills per mitjà del 
càlcul de la probabilitat.

d’escriptori, web o per a dispositius mòbils com a 
fulls de càlcul), per a extraure conclusions i formu-
lar preguntes rellevants a partir dels resultats ob-
tinguts.

BL5.2. Analitzar el comportament de fenòmens alea-
toris relacionats amb l’entorn pròxim per mitjà de la
realització o simulació d’experiments
Resolució de problemes senzills per mitjà del càlcul 
de probabilitats. senzills amb ajuda de materials va-
riats (daus, monedes, ruletes, etc.),
representant-los adequadament per mitjà de taules, 
recomptes o diagrames per a assignar probabilitats 
per mitjà de les freqüències relatives i la regla de 
Laplace.

CMCT
CAA

2n d'ESO
Continguts de l’àrea Matemàtiques

Bloc 2: Nombres i àlgebra

Relació entre fraccions i decimals. Conversió
Potències de base 10. Aplicació per a represen-
tar nombres grans.
Raó i proporció.
Magnituds directament i inversament proporci-
onals. Constant de proporcionalitat.
Significats i propietats dels nombres en contex-
tos 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 percen-
tuals.
Resolució de problemes amb nombres enters, 
fraccionaris, decimals i percentatges.
Traducció d’expressions del llenguatge quoti-
dià, que representen situacions reals, a l’alge-
braic 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 in-
cògnites.
Resolució de problemes que requerisquen equa-
cions i sistemes.

BL2.1. Interpretar els nombres naturals, enters, 
fraccionaris, decimals i percentatges, i les seues 
propietats (classificació, proporcionalitat) i utilit-
zar-los en situacions comercials, socials i científi-
ques, de mesura, expressió, comparació i descripció 
de conceptes numèrics.

BL2.2. Operar amb els nombres naturals, enters, de-
cimals, fraccionaris i percentatges amb estratègies 
de càlcul (mental, estimació, ús de
calculadores, aplicacions d’escriptori, web o per a 
dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes 
convencionals o altres) més adequats segons la natu-
ralesa del càlcul per a avaluar resultats i extraure 
conclusions en situacions comercials, socials, cientí-
fiques i altres.

BL2.3. Expressar en llenguatge algebraic regles que 
descriuen processos, patrons numèrics, proporciona-
litat i relacions funcionals a través de fórmules i 
equacions, en situacions comercials, socials, científi-
ques, geomètriques, etc.

BL2.4. Manipular el llenguatge algebraic en la suma, 
resta i multiplicació de monomis i binomis, resolució 
d’equacions i sistemes d’equacions amb els procedi-
ments (algoritmes numèrics, gràfics, algebraics o al-
tres) més adequats, per a resoldre situacions comer-
cials, socials o científiques que
requerisquen generalització.

CMCT
CSC

CMCT
CAA

CMT

CMCT
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Bloc 3: Geometria

Relació entre el pla i l’espai.
Elements bàsics de la geometria del pla. Relaci-
ons 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, fi-
gures poligonals.
Classificació de triangles i quadrilàters. Propie-
tats 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 circu-
lars.
Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores.
Justificació geomètrica i aplicacions.
Semblança: figures semblants. Criteris de sem-
blança. Raó de semblança i escala. Raó entre lon-
gituds, àrees i volums de cossos semblants.
Poliedres i cossos de revolució. Elements carac-
terístics, 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 oferi-
xen els diferents entorns artístics: museus, ex-
posicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgi-
nes web i blogs de museus, exposicions artísti-
ques, galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestaci-
ons artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, 
opinions i preferències respecte a les manifesta-
cions artístiques.

BL3.1. Analitzar les característiques i propietats de 
les figures i cossos geomètrics (costats, cares, vèr-
texs, arestes, angles, seccions, simetries, raó de 
semblança, etc.) utilitzant distints materials (vare-
tes, espills, trames, geoplans, cossos sòlids, envasos,
material encunyat, etc.) i ferramentes adequades 
(calculadores gràfiques, aplicacions d’escriptori, web
o per a dispositius mòbils com ara programes de geo-
metria dinàmica), per a classificar-les, descriure si-
tuacions geomètriques de les matemàtiques en dis-
tints contextos (recorreguts urbans, estudi de plans
i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, manifes-
tacions artístiques, percepció espacial, etc.) i reco-
néixer la seua bellesa.

BL3.2. Mesurar i calcular angles, longituds, superfí-
cies i volums en el pla i en l’espai, utilitzant les uni-
tats, els instruments de mesura, les ferramentes 
(calculadores gràfiques, aplicacions d’escriptori, web
o per a dispositius mòbils com ara programes de geo-
metria dinàmics), estratègies i fórmules més ade-
quades, així com el teorema de Pitàgores, per a 
prendre decisions en situacions geomètriques de les 
matemàtiques i d’altres àrees (recorreguts urbans, 
estudi de plans i mapes adequats al seu nivell, arqui-
tectura, manifestacions artístiques, percepció espa-
cial, etc.).

BL3.3 Descriure els elements geomètrics propis del 
nivell que apareixen en les manifestacions artísti-
ques més significatives de la pintura, escultura imit-
jans audiovisuals, i justificar el seu valor com a part 
del patrimoni artístic i cultural, argumentant de for-
ma crítica les seues idees, opinions i preferències a 
través del diàleg i la reflexió.

CMCT
CD
CEC

CMCT
CD
CAA

CMCT
CEC
CCLI

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’es-
tudi de funcions

BL4.1. Interpretar relacions numèriques (funcionals
o no) expressades en llenguatge verbal, taula, gràfi-
ca o equació, transformant d’una forma d’expressió a
una altra, identificant els elements i les propietats
de les funcions, en contextos personals, socials, pro-
fessionals o científics.

BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèriques
(dades de situacions reals o instruments de mesura, 
etc.) per a modelitzar funcions lineals, en contextos 
personals, socials, professionals o científics, utilit-
zant les ferramentes adequades (calculadores gràfi-
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ques, aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius
mòbils).

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 intervin-
guen dades estadístiques.
Fenomen aleatori.
Disseny d’experiències senzilles.
Freqüència relativa i probabilitat.
Successos elementals equiprobables i no equi-
probables.
Espai mostral.
Taules i diagrames d’arbre.
Regla de Laplace.
Resolució de problemes senzills per mitjà del 
càlcul de probabilitats.

BL5.1. Analitzar dades estadístiques de fenòmens 
socials, econòmics o relacionats amb la naturalesa 
(notícies esportives, econòmiques, científiques,
mesuraments realitzats en l’aula, etc.) organitzant-
los de manera apropiada (amb taules, gràfiques o di-
agrames), utilitzant les ferramentes adequades (cal-
culadora, aplicacions d’escriptori, web o per a dispo-
sitius mòbils, com ara fulls de càlcul) calculant els 
paràmetres rellevants, per a descriure’ls i extrau-
re’n conclusions.

BL5.2. Analitzar fenòmens aleatoris relacionats amb 
l’entorn pròxim per mitjà de la realització o simula-
ció d’experiments senzills amb ajuda de
materials variats (daus, monedes, ruletes, etc.) re-
presentant-los adequadament per mitjà de taules, 
recomptes o diagrames, i calcular
probabilitats per mitjà de les freqüències relatives i
la regla de Laplace per a
prendre decisions sobre els resultats obtinguts.

CMCT
CSC
CAA

CMCT
CAA

3r d'ESO Orientades a les Ensenyances Aplicades

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 vice-
versa. Nombres decimals exactes i periòdics.
Fracció generatriu.
Càlcul aproximat i arredoniment. Error comés.
Operacions amb fraccions i decimals. Operaci-
ons amb nombres grans i xicotets.
Jerarquia d'operacions.
Investigació de regularitats, relacions i propie-
tats que apareixen en conjunts de nombres. Ex-
pressió usant el llenguatge algebraic.
Successions numèriques. Successions recurrents 
Progressions aritmètiques i geomètriques.
Operacions elementals amb polinomis: suma, res-
ta 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 equa-

BL2.1. Interpretar els nombres racionals i utilitzar-
los en situacions comercials, socials, científiques i 
artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels 
números en: fi, fractals, etc.), de mesura, expressió,
comparació i descripció de conceptes numèrics.

BL2.2. Operar amb els nombres racionals utilitzant 
estratègies de càlcul (mental, estimació, ús de calcu-
ladores, aplicacions d'escriptori, web o per a dispo-
sitius mòbils, etc.) i els procediments (algoritmes 
convencionals o altres) més adequats segons la natu-
ralesa del càlcul, per a avaluar resultats, extraure 
conclusions i prendre decisions en situacions comer-
cials, socials, científiques i artístiques (trobar pau-
tes de bellesa a través dels números en: fi, 
fractals,etc.) i altres.

BL2.3. Expressar en llenguatge algebraic regles que 
descriuen successions numèriques i relacions funcio-
nals a través de fórmules i equacions, en situacions 
comercials, socials, científiques i artístiques (trobar
pautes de bellesa a través dels números en: fi, frac-
tals, etc.), podent-se recolzar en mitjans tecnològics
(sensors, calculadores gràfiques, etc.) que ajuden a 
identificar millor les mencionades situacions.

BL2.4. Manipular el llenguatge algebraic en les ope-
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CMCT
CAA

CMCT
CAA
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cions i sistemes. racions amb polinomis,la transformació d'expressi-
ons, les identitats notables, la resolució d'equacions 
i sistemes d'equacions i les funcions amb els proce-
diments (algoritmes numèrics, gràfics, algebraics o 
altres) més adequats, per a resoldre situacions co-
mercials, socials, científiques i artístiques (trobar 
pautes de bellesa a través dels números: fi, fractals,
etc.) que requerisquen generalització.

CAA

Bloc 3: 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 ar-
tístics, animació, documentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferi-
xen els diferents entorns artístics: museus, ex-
posicions, galeries d'art, auditoris, teatres, pàgi-
nes web i blogs de museus, exposicions artísti-
ques, galeries d'art. Respecte i valoració de les 
distintes manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, 
opinions i preferències respecte a les manifesta-
cions artístiques.

BL3.1. Analitzar les característiques i propietats de 
les figures i cossos geomètrics (costats, cares, vèr-
texs, arestes, angles, seccions, simetries, raó de 
semblança, coordenades geogràfiques, etc.) utilit-
zant distints materials (varetes, espills, trames, ge-
oplans, cossos sòlids, envasos, material encunyat, 
etc.) i ferramentes adequades (calculadores gràfi-
ques, aplicacions d'escriptori, web o per a disposi-
tius mòbils, com a programes de geometria dinàmi-
ques), per a descriure situacions geomètriques de 
les matemàtiques i d'altres àrees, art (frisos, 
osaics, pintura, escultura), arquitectura (relació àu-
ria, plans, estructures espacials, etc.), ciències (for-
mes, simetries, etc.), reconeixent la seua bellesa.

BL3.2. Mesurar i calcular angles, longituds, superfí-
cies i volums en el pla i en l'espai, utilitzant les uni-
tats, els instruments de mesura, les ferramentes 
(calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, 
web o per a dispositius mòbils, com a programes de 
geometria dinàmiques), estratègies i fórmules més 
adequades, així com els teoremes de Pitàgores i Ta-
les, per a prendre decisions en situacions geomètri-
ques de les matemàtiques i d'altres àrees (recorre-
guts urbans, estudi de plans i mapes adequats al seu 
nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, per-
cepció espacial, etc.).

BL3.3 Descriure els elements geomètrics propis del 
nivell que apareixen en les manifestacions artísti-
ques més significatives de la pintura, escultura i mit-
jans audiovisuals i justificar el seu valor com a part 
del patrimoni artístic i cultural, argumentant de for-
ma crítica les seues idees, opinions i preferències a 
través del diàleg i la reflexió.

CMCT
CD
CEC

CMCT
CD
CAA

CMCT
CEC
CCLI

Bloc 4: Funcions.

Descripció qualitativa de gràfiques. 
Comparació de situacions de dependència fun-
cional 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 

BL4.1. Interpretar relacions funcionals (lineals i qua-
dràtiques) expressades en llenguatge algebraic o 
gràfic, descrivint les seues propietats (creixement, 
decreixement, màxims, mínims, punts de tall, etc.) 
en contextos personals, socials, professionals o cien-
tífics.

BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèriques
(taules, gràfiques equacions) per a modelitzar funci-
ons lineals i quadràtiques, en contextos personals, 
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socials, professionals o científics, utilitzant les fer-
ramentes adequades (calculadores gràfiques, aplica-
cions d'escriptori, web o per a dispositius mòbils).

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 in-
terquartílic i desviació típica.
Interpretació conjunta de la mitjana i la des-
viació típica.
Diagrama de caixa i bigots.
Resolució de problemes en què intervinguen in-
formacions estadístiques.

BL5.1 Analitzar informacions estadístiques unidi-
mensionals de fenòmens socials, econòmics o cientí-
fics (sondejos d'opinió, enquestes de consum, eficà-
cia de fàrmacs, experiments dissenyats en l'aula, 
etc.) descrivint-les per mitjà de taules, paràmetres, 
gràfiques o diagrames, utilitzant les ferramentes 
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

3r d'ESO Orientades a les Ensenyances Acadèmiques

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 signifi-
catives.
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. Igual-
tats notables. Operacions elementals amb polino-
mis.
Resolució d’equacions de segon grau amb una in-
cògnita.
Resolució d’equacions senzilles de grau superior a
dos.

BL2.1. Interpretar els nombres racionals i utilit-
zar-los en situacions comercials, socials, científi-
ques i artístiques (trobar pautes de bellesa a tra-
vés dels números en: fi, fractals, etc.), de mesura,
expressió, comparació i descripció de conceptes 
numèrics.

BL2.2. Operar amb els nombres racionals utilit-
zant estratègies de càlcul (mental, estimació, ús 
de calculadores, aplicacions d'escriptori, web o 
per a dispositius mòbils, etc.) i els procediments 
(algoritmes convencionals o altres) més adequats 
segons la naturalesa del càlcul, per a avaluar re-
sultats, extraure conclusions i prendre decisions 
en situacions comercials, socials, científiques i ar-
tístiques (trobar pautes de bellesa a través dels 
números en: fi, fractals,etc.) i altres.

BL2.3. Expressar en llenguatge algebraic regles 
que descriuen successions numèriques i relacions 
funcionals a través de fórmules i equacions, en si-
tuacions comercials, socials, científiques i artísti-
ques (trobar pautes de bellesa a través dels nú-
meros en: fi, fractals, etc.), podent-se recolzar 
en mitjans tecnològics (sensors, calculadores grà-
fiques, etc.) que ajuden a identificar millor les di-
tes situacions.

BL2.4. Manipular el llenguatge algebraic en les 
operacions amb polinomis,la transformació d'ex-
pressions, les identitats notables, la resolució 
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Resolució de problemes que requerisquen equaci-
ons i sistemes.

d'equacions i sistemes d'equacions i les funcions 
amb els procediments (algoritmes numèrics, grà-
fics, algebraics o altres) més adequats, per a re-
soldre situacions comercials, socials, científiques i
artístiques (trobar pautes de bellesa a través 
dels números: fi, fractals, etc.) que requerisquen 
generalització.

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 polie-
dres. 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, docu-
mentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen
els diferents entorns artístics: museus, exposici-
ons, 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 manifestaci-
ons artístiques

BL3.1. Analitzar les característiques i propietats 
de les figures i cossos geomètrics (costats, cares,
vèrtexs, arestes, angles, seccions, simetries, raó 
de semblança, coordenades geogràfiques, etc.) 
utilitzant distints materials (varetes, espills, tra-
mes, geoplans, cossos sòlids, envasos, material en-
cunyat, etc.) i ferramentes adequades (calculado-
res gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per 
a dispositius mòbils, com a programes de geome-
tria dinàmiques), per a descriure situacions geo-
mètriques de les matemàtiques i d'altres àrees, 
art (frisos, osaics, pintura, escultura), arquitectu-
ra (relació àuria, plans, estructures espacials, 
etc.), ciències (formes, simetries, etc.), i reconéi-
xer la seua bellesa.

BL3.2. Mesurar i calcular angles, longituds, super-
fícies i volums en el pla i en l'espai, utilitzant les 
unitats, els instruments de mesura, les ferramen-
tes (calculadores gràfiques, aplicacions d'escrip-
tori, web o per a dispositius mòbils, com a progra-
mes de geometria dinàmiques), estratègies i fór-
mules més adequades, així com els teoremes de 
Pitàgores i Tales, per a prendre decisions en situ-
acions geomètriques de les matemàtiques i d'al-
tres àrees (recorreguts urbans, estudi de plans i 
mapes adequats al seu nivell, arquitectura, mani-
festacions artístiques, percepció espacial, etc.).

BL3.3 Descriure els elements geomètrics propis 
del nivell que apareixen en les manifestacions ar-
tístiques més significatives de la pintura, escultu-
ra i mitjans audiovisuals i justificar el seu valor 
com a part del patrimoni artístic i cultural, i argu-
mentar de forma crítica les seues idees, opinions i
preferències a través del diàleg i la reflexió.

CMCT
CD
CEC

CMCT
CD
CAA

CMCT
CEC
CCLI

Bloc 4: Funcions.

Descripció qualitativa de gràfiques.
Comparació de situacions de dependència funcio-
nal 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 

BL4.1. Interpretar relacions funcionals (lineals i 
quadràtiques) expressades en llenguatge alge-
braic o gràfic, descrivint les seues propietats 
(creixement, decreixement, màxims, mínims, 
punts de tall, etc.) en contextos personals, soci-
als, professionals o científics.

BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèri-
ques (taules, gràfiques equacions) per a modelit-
zar funcions lineals i quadràtiques, en contextos 
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personals, socials, professionals o científics, uti-
litzant les ferramentes adequades (calculadores 
gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 
dispositius mòbils).

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 inter-
quartílic i desviació típica.
Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació 
típica.
Diagrama de caixa i bigots.
Resolució de problemes en què intervinguen infor-
macions estadístiques.
Experiències aleatòries.
Diagrames d’arbre.
Permutacions. Factorial d’un nombre.
Resolució de problemes en què intervinga el càlcul 
de probabilitat.

BL5.1 Analitzar informacions estadístiques unidi-
mensionals de fenòmens socials, econòmics o cien-
tífics (sondejos d'opinió, enquestes de consum, 
eficàcia de fàrmacs, experiments dissenyats en 
l'aula, etc.) descrivint-les per mitjà de taules, pa-
ràmetres, gràfiques o diagrames, utilitzant les 
ferramentes adequades (calculadora, aplicacions 
d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, com a
fulls de càlcul), per a elaborar informes i extrau-
re conclusions.

BL5.2. Analitzar fenòmens aleatoris relacionats 
amb l’entorn pròxim (jocs d’atzar, herència genè-
tica, fenòmens meteorològics, etc. ), aplicant di-
ferents estratègies (diagrames d’arbre, recomp-
tes sistemàtics o disseny d’experiments), utilit-
zant materials diversos (calculadora, daus, mone-
des, ruletes, etc.) i calcular probabilitats per a 
prendre decisions.

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CAA

4t d'ESO Orientades a les Ensenyances Aplicades
Bloc 2: Números i àlgebra. Curs 4t ESO

Reconeixement de números que no poden expres-
sar-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 dife-
rents 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 Ruf-
fini.
Resolució de problemes que requerisquen equa-
cions i sistemes.

BL2.1. Interpretar els nombres reals i les seues pro-
pietats 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 con-
ceptes numèrics. 
BL2.2. Operar amb els nombres racionals utilitzant 
estratègies de càlcul (mental, estimació, ús de calcu-
ladores, aplicacions d’escriptori, web o per a disposi-
tius mòbils) i procediments (algoritmes convencionals 
o altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul,
per a avaluar resultats, extraure conclusions i pren-
dre decisions en situacions comercials, socials, cientí-
fiques i artístiques (trobar pautes de bellesa a través
dels nombres en: fi, fractals,etc.) i altres. 
BL2.3. Manipular el llenguatge algebraic en les opera-
cions i factorització de polinomis, la resolució d’equa-
cions i sistemes d’equacions i les funcions amb els 
procediments (algoritmes numèrics, gràfics, alge-
braics o altres) més adequats, per a resoldre situaci-
ons comercials, socials, científiques i artístiques (tro-
bar pautes de bellesa a través dels nombres: fi, frac-
tals,etc.) que requerisquen generalització i anàlisi.

CMCT
CSC

CMCT
CAA

CMCT
CAA

Bloc 3: Geometria. Curs 4t ESO
Figures semblants.
Teoremes de Tales i Pitàgores. Aplicació de la 

BL3.1. Analitzar formes i configuracions geomètriques
senzilles utilitzant les unitats, fórmules i ferramen-

CC
CMCT
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semblança per a l’obtenció indirecta de mesu-
res.
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, do-
cumentals, publicitat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferi-
xen els diferents entorns artístics: museus, expo-
sicions, galeries d’art, auditoris, teatres, pàgines 
web i blogs de museus, exposicions artístiques, 
galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes manifestaci-
ons artístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, 
opinions i preferències respecte a les manifesta-
cions artístiques.

tes tecnològiques adequades (calculadores gràfiques, 
aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius mò-
bils, com a programes de geometria dinàmiques), així 
com els teoremes de Pitàgores i Tales, per a calcular, 
longituds, àrees i volums de cossos i figures geomè-
triques.

BL3.2 Descriure els elements geomètrics propis del 
nivell que apareixen en les manifestacions artístiques 
més significatives de la pintura, escultura i mitjans 
audiovisuals i justificar el seu valor com a part del pa-
trimoni artístic i cultural, argumentant de forma crí-
tica les seues idees, opinions i preferències a través 
del diàleg i la reflexió.

CD

CMCT
CEC
CCLI

Bloc 4: Funcions. Curs 4t ESO
Estudi d’altres models funcionals: lineals, qua-
dràtiques, de proporcionalitat inversa, expo-
nencials.
Interpretació d’un fenomen descrit per mitjà 
d’un enunciat, taula, gràfic o expressió analíti-
ca.
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

BL4.1. Interpretar relacions funcionals (lineals, qua-
dràtiques, de proporcionalitat inversa i exponencials) 
expressades en llenguatge algebraic o gràfic, descriu-
re les seues propietats i assenyalar els valors puntu-
als o intervals de la variable que les determinen en 
contextos personals, socials, professionals o cientí-
fics.
BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèriques 
(taules, gràfiques i equacions), per a modelitzar funci-
ons lineals quadràtiques i altres, en contextos perso-
nals, socials, professionals o científics, utilitzant les 
ferramentes adequades (calculadores gràfiques, apli-
cacions d’escriptori, web o per a dispositius mòbils).

CMCT
CS

CMCT
CD

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 4t ESO
Anàlisi de gràfiques estadístiques.
Paràmetres de centralització i dispersió.
Interpretació, anàlisi i utilització.
Comparació de distribucions per mitjà dels pa-
ràmetres de centralització i dispersió.
Diagrames de dispersió. 
Introducció a la correlació.
Resolució de problemes en què intervinguen in-
formacions 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.

BL5.1. Analitzar informacions estadístiques unidimen-
sionals o bidimensionals de fenòmens socials, econò-
mics o científics (sondejos d’opinió, enquestes de con-
sum, eficàcia de fàrmacs, experiments dissenyats en 
l’aula, etc.), i descriure-les per mitjà de taules, parà-
metres, gràfiques o diagrames, utilitzant les ferra-
mentes adequades (calculadora, aplicacions d’escrip-
tori, web o per a dispositius mòbils, com a fulls de 
càlcul), per a elaborar informes i extraure conclusi-
ons.
BL5.2. Analitzar fenòmens aleatoris simples o com-
postos relacionats amb l’entorn pròxim (jocs d’atzar, 
herència genètica, fenòmens. meteorològics, etc. ), 
aplicar diferents estratègies (recomptes sistemàtics,
combinatòria, diagrames d’arbre, taules de contingèn-
cia o dissenys d’experiments), utilitzant materials di-
versos (calculadora, daus, monedes, ruletes, etc.), per
a calcular probabilitats i prendre decisions.

CMCT
CSC
CAA

CMCT
CAA
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4t d'ESO Orientades a les Ensenyances Acadèmiques
Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 4t ESO

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 con-
textos triant la notació i aproximació adequades en cada
cas.
Potències d’exponent enter o fraccionari i radicals sen-
zills. 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.

BL2.1. Interpretar els nombres reals i les seues 
propietats i utilitzar-los en situacions comerci-
als, socials, científiques i artístiques (trobar 
pautes de bellesa a través dels nombres en: fi, 
fractals, etc.), de mesura, expressió, compara-
ció i descripció de conceptes numèrics. 
BL2.2. Operar amb els nombres racionals utilit-
zant estratègies de càlcul (mental, estimació, ús
de calculadores, aplicacions d’escriptori, web o 
per a dispositius mòbils) i procediments (algorit-
mes convencionals o altres) més adequats se-
gons la naturalesa del càlcul, per a avaluar resul-
tats, extraure conclusions i prendre decisions 
en situacions comercials, socials, científiques i 
artístiques (trobar pautes de bellesa a través 
dels nombres en:fi, fractals, etc.) i altres. 
BL2.3. Expressar en llenguatge algebraic regles 
que descriuen successions numèriques i funcions
a través de fórmules, equacions i inequacions, en
situacions comercials, socials, científiques i ar-
tístiques (trobar pautes de bellesa a través dels
nombres en: fi, fractals, etc.) recolzant-se en 
mitjans tecnològics (sensors, calculadores gràfi-
ques, etc.) que ens ajuden a identificar millor ei-
xes situacions.
BL2.4. Manipular el llenguatge algebraic en la 
factorització de polinomis, les operacions amb 
fraccions algebraiques, la resolució d’equacions, 
sistemes d’equacions i inequacions i funcions 
amb els procediments (algoritmes numèrics, grà-
fics, algebraics o altres) més adequats per a re-
soldre situacions comercials, socials, científi-
ques i artístiques (trobar pautes de bellesa a 
través dels nombres: fi, fractals, etc.) que re-
querisquen generalització i anàlisi.

CMCT
CSC

CMCT
CAA

CMCT

CMCT

Bloc 3: Geometria. Curs 4t ESO
Mesures d’angles en el sistema sexagesimal i en radi-
ans.
Raons trigonomètriques. Relacions entre aquestes.
Relacions mètriques en els triangles.
Iniciació a la geometria analítica en el pla: coordena-
des. Vectors. Equacions de la recta. Paral·lelisme, 
perpendicularitat.
Semblança. Figures semblants. Raó entre longituds, àre-
es i volums de cossos semblants.
Resolució de problemes geomètrics i trigonomètrics.
Interés per les diferents produccions culturals i artísti-
ques on apareguen els elements estudiats (pel·lícules, 
curts, vídeos artístics, animació, documentals, publici-
tat).
Interés i gaudi de les possibilitats que ens oferixen els 
diferents entorns artístics: museus, exposicions, galeri-
es d’art, auditoris, teatres, pàgines web i blogs de mu-
seus, exposicions artístiques, galeries d’art.

BL3.1. Analitzar les característiques i propie-
tats de les figures planes i cossos geomètrics 
(semblança, raons trigonomètriques elementals, 
unitats angulars, etc.), utilitzant distints mate-
rials i les ferramentes adequades (calculadores 
gràfiques, aplicacions d’escriptori, web o per a 
dispositius mòbils, com ara programes de geo-
metria dinàmica), per a descriure situacions ge-
omètriques relacionades amb la trigonometria, 
en contextos de les matemàtiques i d’altres àre-
es (resolució de triangles, càlcul de distàncies 
entre punts inaccessibles, etc.).
BL3.2. Mesurar i calcular angles, longituds, su-
perfícies i volums en el pla i en l’espai, utilitzant 
les unitats del sistema mètric sexagesimal i in-
ternacional, els instruments (cinta mètrica, teo-
dolits senzills o industrials), les ferramentes 
adequades (calculadores gràfiques, aplicacions 

CMCT
CD
CEC

CMCT
CD
CAA
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Respecte i valoració de les distintes manifestacions ar-
tístiques.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions
i preferències respecte a les manifestacions artístiques.

d’escriptori, web o per a dispositius mòbils, com 
ara programes de geometria dinàmica) i fórmu-
les per a prendre decisions en situacions relaci-
onades amb la trigonometria en contextos reals 
de les matemàtiques i d’altres ciències (càlcul 
d’altures a partir d’ombra o de l’angle, mesura-
ments de distàncies entre punts inaccessibles, 
etc.).
BL3.3. Identificar els conceptes bàsics de geo-
metria analítica (punt, vector, equacions de la 
recta, paral·lelisme, etc.) per a descriure fenò-
mens físics senzills (posició, desplaçament, for-
ça, etc.).
BL3.4 Descriure els elements geomètrics propis 
del nivell que apareixen en les manifestacions 
artístiques més significatives de la pintura, es-
cultura i mitjans audiovisuals i justificar el seu 
valor com a part del patrimoni artístic i cultural,
argumentant de manera crítica les seues idees, 
opinions i preferències a través del diàleg i la 
reflexió.

CMCT

CMCT
CEC
CCLI

Bloc 4: Funcions. Curs 4t ESO
Estudi d’altres models funcionals: proporcionalitat in-
versa, exponencials, logarítmiques i definits (models 
és masculí) 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 fun-
cions.

BL4.1. Interpretar relacions funcionals (propor-
cionalitat inversa, exponencials, logarítmiques i 
definides a trossos) expressades en llenguatge 
algebraic o gràfic, descrivint les seues propie-
tats i assenyalant els valors puntuals o intervals 
de la variable que les determinen en contextos 
personals, socials, professionals o científics.
BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numè-
riques (taules, gràfiques i equacions) per a mo-
delitzar funcions lineals quadràtiques i altres, 
en contextos personals, socials, professionals o 
científics, utilitzant les ferramentes adequades 
(calculadores gràfiques, aplicacions d’escriptori,
web o per a dispositius mòbils).

CMCT
CSC

CMCT
CD

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 4t ESO
Fases i tasques d’un estudi estudi estadístic.
Anàlisi de gràfiques estadístiques. Detecció de fal-
làcies.
Paràmetres de centralització i dispersió. Interpreta-
ció, 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 informaci-
ons estadístiques
Tècniques de recompte. Introducció a la combinatò-
ria: 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.

BL5.1. Analitzar informacions estadístiques uni-
dimensionals o bidimensionals de fenòmens soci-
als, econòmics o científics (sondejos d’opinió, 
enquestes de consum, eficàcia de fàrmacs, ex-
periments dissenyats en l’aula, etc.) i descriure-
les per mitjà de taules, paràmetres, gràfiques o 
diagrames, utilitzant les ferramentes adequades
(calculadora, aplicacions d’escriptori, web o per 
a dispositius mòbils, com ara fulls de càlcul), per
a elaborar informes i extraure conclusions.
BL5.2. Analitzar fenòmens aleatoris simples o 
compostos relacionats amb l’entorn pròxim (jocs
d’atzar, herència genètica, fenòmens meteorolò-
gics, etc. ), aplicant diferents estratègies (re-
comptes sistemàtics, combinatòria, diagrames 
d’arbre, taules de contingència o dissenys d’ex-
periments), utilitzant materials diversos (calcu-
ladora, daus, monedes, ruletes, etc.), per a cal-
cular probabilitats i prendre decisions.

CMCT
CSC
CAA

CMCT
CAA
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Batxillerat
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.
Buscar semblances amb altres problemes ja resolts.
Resoldre un problema més simple.
Experimentar i traure pautes.
Assaig i error. L’error com a forma d’aprenentatge.
Descompondre el problema en problemes més senzills.
Comprovació del resultat.
Utilització de diversos tipus de raonament (deductiu i 
inductiu) i mètodes de demostració (reducció a l’absurd, 
inducció completa, etc.).
Planificació de textos orals
Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.
Normes gramaticals
Propietats textuals de la situació comunicativa: adequa-
ció, coherència i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge. Precisió en l’expressió 
d’idees matemàtiques.
Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, en-
trevistes, col·loquis, debats, etc.)
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, mante-
niment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fór-
mules de tractament, etc.
Vocabulari propi de nombres, àlgebra, geometria, funci-
ons, 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 (sig-
nes 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 citació i paràfrasi. Bibliografia i biblio-
grafia web.
Imaginació i creativitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

BL1.1. Interpretar textos orals amb contingut 
matemàtic del nivell educatiu procedents de 
fonts diverses, utilitzant les estratègies de 
comprensió oral per a obtindre informació i apli-
car-la en la reflexió sobre el contingut, l’amplia-
ció dels seus coneixements i la realització de 
tasques d’aprenentatge.
BL1.2. Aplicar diferents estratègies, individual-
ment o en grup, per a la realització de tasques, 
resolució de problemes o investigacions matemà-
tiques i la demostració de resultats en distints 
contextos (numèrics, gràfics, geomètrics, esta-
dístics o probabilístics), comprovant i interpre-
tant les solucions trobades per a construir nous 
coneixements.
BL1.3. Expressar oralment textos prèviament 
planificats de contingut matemàtic, de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional, amb 
una pronunciació clara, aplicant les normes de la 
prosòdia i la correcció gramatical del nivell edu-
catiu i ajustats a les propietats textuals de cada
tipus i situació comunicativa, per a transmetre 
de manera organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori.
BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius de 
l’àmbit personal, acadèmic (resolució de proble-
mes en grup), social o professional aplicant les 
estratègies lingüístiques i no lingüístiques del ni-
vell educatiu pròpies de la interacció oral, utilit-
zant un llenguatge no discriminatori.
BL1.5. Reconéixer la terminologia conceptual de 
les matemàtiques adequades al nivell educatiu i 
utilitzar-la correctament en activitats orals i 
escrites de l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional.
BL1.6. Llegir textos continus o discontinus, enun-
ciats de problemes (numèrics, gràfics, geomè-
trics, de mesura i probabilístics), demostracions
i xicotetes investigacions matemàtiques, en for-
mats diversos i presentats en suport paper i di-
gital, utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora del nivell educatiu per a obtindre infor-
mació i aplicar-la en la reflexió sobre el contin-
gut, l’ampliació dels seus coneixements i la rea-
lització de tasques d’aprenentatge.
BL1.7. Escriure textos (continus o discontinus, 
procés de resolució de problemes, informes re-
latius a investigacions matemàtiques, materials 
didàctics per a ús propi o d’altres i comentari de
textos amb contingut matemàtic) de l’àmbit per-
sonal, acadèmic, social o professional en diversos
formats i suports, cuidant els seus aspectes 
formals, aplicant les normes de correcció orto-
gràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats
a les propietats textuals de cada tipus i situació 
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Autoconcepte positiu.
Proactivitat.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incerte-
sa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obs-
tacles i fracassos. Perseverança,flexibilitat.
Procés estructurat de presa de decisions.
Responsabilitat.
Pensament alternatiu.
Pensament causal i conseqüencial.
Sentit crític.
Pensament mitjans-fi.
Pensament alternatiu.
Estratègies de planificació, organització i gestió de pro-
jectes. Selecció de la informació tècnica i recursos ma-
terials.
Procés estructurat de presa de decisions. Calibratge 
d’oportunitats i riscos.
Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
Avaluació de processos i resultats.
Valoració de l’error com a oportunitat.
Habilitats de comunicació.
Estudis i professions vinculats amb els coneixements de 
l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Procés estructurat de presa de decisions.
Assumpció de distints rols en equips de treball. Liderat-
ge.
Pensament de perspectiva.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
Estratègies de motivació i automotivació.
Tècniques d’escolta activa.
Diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges 
cooperatiu.
Responsabilitat i sentit ètic.
Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en 
xarxes socials, blogs, wikis, fòrums, pàgines web especi-
alitzades en continguts matemàtics, diccionaris i enciclo-
pèdies en línia, bases de dades especialitzades (INE, 
IVE, etc.) o per mitjà de la sindicació de fonts de con-
tinguts (RSS).
Estratègies de filtratge en la busca de la informació. 
Emmagatzematge de la informació digital en dispositius 
informàtics i servicis de la xarxa.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la bus-
ca i contrast d’informació.
Organització de la informació seguint diferents criteris.
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 construc-
tives 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.
Servicis de la web social, com ara blogs, wikis, fòrums, 
etc.
Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del

comunicativa, per a transmetre de manera orga-
nitzada els seus coneixements amb un llenguatge
no discriminatori.
BL1.8. Buscar i seleccionar informació en diver-
ses fonts de manera contrastada i organitzar la 
informació obtinguda per mitjà de diversos pro-
cediments de síntesi o presentació dels contin-
guts; per a ampliar els seus coneixements i ela-
borar textos de l’àmbit personal, acadèmic, soci-
al o professional i del nivell educatiu, mencionant
adequadament la seua procedència.
BL1.9. Gestionar de manera eficaç tasques o 
projectes, fer propostes creatives i confiar en 
les seues possibilitats, mostrar energia i entusi-
asme durant el seu desenrotllament, prendre de-
cisions raonades assumint riscos i responsabilit-
zar-se de les pròpies accions i de les seues con-
seqüències.
BL1.10. Planificar tasques o projectes, individu-
als o col·lectius, descrivint accions, recursos ma-
terials, terminis i responsabilitats per a aconse-
guir els objectius proposats, adequar el pla du-
rant el seu desenrotllament considerant diver-
ses alternatives per a transformar les dificul-
tats en possibilitats, avaluar el procés i el pro-
ducte final i comunicar de manera creativa els 
resultats obtinguts amb el suport dels recursos 
adequats. 
BL1.11. Buscar i seleccionar informació sobre els 
entorns laborals, professions i estudis vinculats 
amb els coneixements del nivell educatiu, analit-
zar els coneixements, habilitats i competències 
necessàries per al seu desenrotllament i compa-
rar-les amb les seues pròpies aptituds i interes-
sos per a generar alternatives davant de la pre-
sa de decisions vocacional
BL1.12. Organitzar un equip de treball distribu-
int responsabilitats i gestionant recursos perquè
tots els seus membres participen i arriben a les 
metes comunes, influir positivament en els al-
tres generant implicació en la tasca i utilitzar el 
diàleg igualitari per a resoldre conflictes i dis-
crepàncies actuant amb responsabilitat i sentit 
ètic.
BL1.13. Buscar i seleccionar informació a partir 
d’una estratègia de filtratge i de manera con-
trastada en mitjans digitals, com ara xarxes so-
cials, pàgines web especialitzades en continguts 
matemàtics, diccionaris i enciclopèdies en línia, 
bases de dades especialitzades, etc., i registrar-
la en paper de manera acurada o emmagatzemar-
la digitalment en dispositius informàtics i servi-
cis de la xarxa.
BL1.14. Col·laborar i comunicar-se per a constru-
ir un producte o tasca col·lectiva filtrant i com-
partint informació i continguts digitals seleccio-
nant la ferramenta de comunicació TIC, servici 
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mateix individu i d’altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunica-
ció en funció d’aquest.
Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més
completa i compartir-la amb el grup.
Realització, formatació senzilla i impressió de docu-
ments de text. Disseny de presentacions multimèdia. 
Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i ví-
deo. Ferramentes de producció digital en la web. Drets 
d’autor i llicències de publicació.
Edició d’equacions.
Representació gràfica.

de la web social o mòdul en entorns virtuals 
d’aprenentatge més apropiat. Aplicar bones for-
mes de conducta en la comunicació i previndre, 
denunciar i protegir els altres de les males pràc-
tiques com el ciberassetjament.
BL1.15. Crear i editar continguts digitals com a 
documents de text, presentacions multimèdia i 
produccions audiovisuals amb sentit estètic uti-
litzant aplicacions informàtiques d’escriptori o 
servicis de la web, per a elaborar informes rela-
tius a investigacions matemàtiques i materials 
didàctics per a ús propi o d’altres, coneixent 
com aplicar els diferents tipus llicències

CMCT

Matemàtiques I - 1r de Batxillerat
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 aco-
tació. El nombre e.
Nombres complexos. Forma binòmica i polar. Represen-
tacions gràfiques.
Operacions elementals. Fórmula de Moivre.
Equacions logarítmiques i exponencials.
Resolució d’equacions i inequacions. Interpretació gràfi-
ca.
Resolució d’equacions no algebraiques senzilles.
Resolució i interpretació de sistemes d’equacions lineals. 
Mètode de Gauss .
Resolució de problemes per mitjà d’equacions, inequaci-
ons i sistemes.

BL2.1. Utilitzar els nombres reals i les seues 
operacions, amb els procediments més adequats 
(estimacions, representacions, detecció de pa-
trons i regularitats, etc.), per a extraure conclu-
sions sobre informacions numèriques en contex-
tos científics amb el suport de ferramentes tec-
nològiques apropiades (calculadora i aplicacions 
d’escriptori, web o per a dispositius mòbils).

BL.2.2 Operar amb els nombres complexos per a 
resoldre situacions algebraiques en contextos 
acadèmics.

BL2.3 Manipular el llenguatge algebraic en poli-
nomis, fraccions algebraiques, equacions, siste-
mes d’equacions, inequacions i funcions amb
els procediments (algoritmes) més adequats, per
a resoldre situacions d’àmbit científic amb el su-
port de mitjans tecnològics (sensors, calculado-
res gràfiques, etc.) que ens ajuden a interpre-
tar-les.

CMCT
CD
CAA

CMCT

CMCT
CD
CAA

Bloc 3: Anàlisi
Funcions reals de variable real.
Funcions bàsiques: polinòmiques, racionals senzilles, valor
absolut, arrel, trigonomètriques, exponencials, logarítmi-
ques 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 geomè-
trica 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.

BL3.1. Analitzar models funcionals (polinòmiques,
racionals, logarítmics, exponencials, etc.) ex-
pressats en forma algebraica, per mitjà de tau-
les o gràficament, utilitzant les ferramentes 
adequades (calculadores gràfiques, aplicacions 
d’escriptori, web o per a dispositius mòbils), per 
a descriure fenòmens en contextos personals, 
socials, professionals i científics.
BL3.2. Descriure processos de canvi aplicant els 
conceptes i el càlcul, de límits, taxes de variació 
mitjana i derivades en contextos acadèmics i ci-
entífics.
BL3.3. Aplicar el càlcul de límits (en un punt i en 
infinit) i derivades (regles de derivació) de fun-
cions senzilles (polinòmiques, racionals, logarít-
miques i exponencials, etc.), per a representar-
les per mitjà de l’estudi de propietats locals i 
globals (la continuïtat, la tendència, les asímpto-

CMCT
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tes i la monotonia en contextos acadèmics i cien-
tífics.

Bloc 4: Geometria
Mesura d’un angle en radians.
Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. Raons trigo-
nomètriques 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 vec-
tors.
Bases ortogonals i ortonormals.
Geometria mètrica plana. Equacions de la recta. Posici-
ons 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.

BL4.1. Aplicar fórmules trigonomètriques (teo-
remes del sinus, cosinus, tangent i les equacions 
fonamentals de la trigonometria) utilitzant uni-
tats (sistema sexagesimal, sistema internacional,
radians) i ferramentes tecnològiques adequades 
(aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius 
mòbils com ara programes de geometria dinàmi-
ca), per a resoldre situacions de mesura en con-
textos científics.
BL4.2. Utilitzar els elements de la geometria 
analítica plana (vectors, bases, equacions de la 
recta, etc.) i les seues propietats (paral·lelisme, 
perpendicularitat, etc.) i operacions per a resol-
dre situacions geomètriques en contextos aca-
dèmics.
BL.4.3. Identificar les formes corresponents a 
alguns llocs geomètrics usuals, estudiant les se-
ues equacions i analitzant les seues propietats
mètriques per a resoldre situacions geomètri-
ques en contextos acadèmics.

CMCT
CD

CMCT

CMCT

Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Estadística descriptiva bidimensional: taules de contin-
gència. 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. Cova-
riància i correlació:
Càlcul i interpretació del coeficient de correlació lineal.
Regressió lineal. Estimació. Prediccions estadístiques i 
fiabilitat d’estes.
Resolució de problemes estadístics.

BL5.1 Analitzar distribucions bidimensionals per 
mitjà dels paràmetres estadístics més usuals, el 
coeficient de correlació i la recta de regressió, 
amb les ferramentes tecnològiques més adequa-
des (calculadora gràfica, aplicacions d’escriptori,
web o per a dispositius mòbils, com ara fulls de 
càlcul), per a prendre decisions en contextos ci-
entífics

CMCT
CD
CAA

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I - 1r de Batxillerat

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 radi-
cals. 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 

BL2.1. Utilitzar els nombres reals i les seues operaci-
ons amb els procediments més adequats (estimacions,
representacions, deteccions de patrons i regulari-
tats, etc.), per a extraure conclusions sobre informa-
cions numèriques en contextos comercials (aritmètica
mercantil) i de les ciències socials, amb el suport de 
ferramentes tecnològiques apropiades (calculadora i 
aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius mò-
bils).

BL2.2. Manipular el llenguatge algebraic en polinomis, 
fraccions algebraiques, equacions, sistemes d’equaci-
ons, inequacions i funcions amb els procediments (al-
goritmes) més adequats, per a resoldre situacions de 
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dos incògnites.
Classificació. Aplicacions. Interpretació geomè-
trica.
Sistemes d’equacions lineals amb tres incògnites:
mètode de Gauss.
Resolució de problemes amb equacions i sistemes.

les ciències socials amb el suport de mitjans tecnolò-
gics (sensors, calculadores gràfiques, etc.) que ens 
ajuden a interpretar-les.

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 en-
tera, 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 ins-
tantània.
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 senzi-
lles que siguen suma, producte, quocient i compo-
sició de funcions polinòmiques, exponencials i lo-
garítmiques.
Resolució de problemes de fenòmens socials i 
econòmics per mitjà de funcions

BL3.1. Analitzar models funcionals (polinòmics, racio-
nals, logarítmics, exponencials, etc.) expressats en 
forma algebraica, per mitjà de taules o gràficament, 
utilitzant les ferramentes adequades (calculadores 
gràfiques, aplicacions d’escriptori, web o per a dispo-
sitius mòbils), per a descriure fenòmens en contextos
personals, socials, professionals i científics.

BL3.2. Descriure processos de canvi, aplicant els con-
ceptes i el càlcul, de límits, taxes de variació mitjana 
i derivades en contextos acadèmics i socials.

BL3.3. Aplicar el càlcul de límits (en un punt i en infi-
nit) i derivades (regles de derivació) de funcions sen-
zilles (polinòmiques, racionals, logarítmiques i expo-
nencials, etc.) per a l’estudi de propietats locals i glo-
bals (la continuïtat, la tendència, les asímptotes i la 
monotonia) en contextos acadèmics i socials.

CSC

CMCT

CMCT

Bloc 4: Estadística i probabilitat

Estadística descriptiva bidimensional. Paràme-
tres. Representacions gràfiques.
Dependència lineal de dos variables estadísti-
ques. Covariància i correlació:
Càlcul i interpretació del coeficient de correlació
lineal.
Regressió lineal. Prediccions estadístiques i fia-
bilitat de les prediccions.
Coeficient de determinació. Assignació de proba-
bilitats a successos per mitjà de la regla de La-
place i a partir de la seua freqüència relativa. 
Axiomàtica de Kolmogorov.
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabi-
litats.
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 identifica-
ció del model. Càlcul de probabilitats.

BL4.1 Analitzar distribucions bidimensionals per mit-
jà dels paràmetres estadístics més usuals, el coefici-
ent de correlació i la recta de regressió, amb les fer-
ramentes tecnològiques més adequades (calculadora 
gràfica, aplicacions d’escriptori, web o per a disposi-
tius mòbils, com els fulls de càlcul), per a prendre de-
cisions en contextos relacionats amb l’economia i al-
tres fenòmens socials. 

BL4.2 Assignar probabilitats a successos aleatoris en
experiments simples i compostos, utilitzant la regla 
de Laplace en combinació amb diferents tècniques de 
recompte i l’axiomàtica de la probabilitat, per a la 
presa de decisions en contextos relacionats amb les 
ciències socials.

BL4.3 Assignar probabilitats a diferents successos 
associats amb fenòmens que es modelitzen per mitjà 
de les distribucions de probabilitat binomial i normal, 
calculant els seus paràmetres per a prendre decisions
en contextos relacionats amb les ciències socials

CMCT
CD
CAA

CMCT
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Variables aleatòries contínues. Funció de densi-
tat i de distribució. Interpretació de la mitjana, 
variància i desviació típica.
Distribució normal. Tipificació de la distribució 
normal. Assignació de probabilitats en una distri-
bució normal.
Càlcul de probabilitats per mitjà de l’aproximació
de la distribució binomial per la normal.
Resolució de problemes estadístics i probabilís-
tics en contextos científics.

Matemàtiques II - 2n de Batxillerat
Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 2n Batxillerat

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.

BL2.1. Ordenar informació procedent de situaci-
ons de qualsevol àmbit utilitzant el llenguatge ma-
tricial i les operacions amb matrius com a instru-
ment per al tractament de la dita informació.
BL2.2. Manipular el llenguatge algebraic en matrius,
sistemes d’equacions, inequacions i funcions amb els
procediments més adequats, per a resoldre situaci-
ons científiques podent-se basar en mitjans tecno-
lògics (sensors, calculadores gràfiques, etc.) que 
ens ajuden a identificar-les millor.

CMCT

CMCT
CD
CAA

Bloc 3. Anàlisi. Curs 2n Batxillerat
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 racio-
nals) per al càlcul de primitives.
La integral definida.
Teoremes del valor mitjà i fonamental del càlcul inte-
gral. Aplicació al càlcul d’àrees de regions planes

BL3.1. Aplicar el càlcul de límits i derivades de fun-
cions  per  a l’estudi  de propietats  (la  continuïtat,
teoremes associats i  situacions  d’optimització)  en
contextos acadèmics i científics.

BL3.2. Calcular integrals de funcions senzilles per a
mesurar àrees de regions planes limitades per rec-
tes i corbes fàcilment representables en contextos
acadèmics i científics utilitzant les ferramentes 
adequades (calculadores gràfiques, aplicacions d’es-
criptori, web o per a dispositius mòbils).

CMCT

CMCT
CD

Bloc 4: Geometria. Curs 2n Batxillerat
Vectors en l’espai tridimensional. Dependència i inde-
pendència lineal.
Bases. Producte escalar, vectorial i mixt. Interpreta-
ció geomètrica.
Equacions de la recta i el pla en l’espai.
Posicions relatives (incidència, paral·lelisme i perpen-
dicularitat entre rectes i plans).
Propietats mètriques (càlcul d’angles, distàncies, àre-
es i volums).
Resolució de problemes geomètrics 

BL4.1.  Utilitzar  propietats  i  operacions  dels  vec-
tors per a calcular angles, distàncies, àrees, volums
i resoldre altres situacions geomètriques espacials
en contextos acadèmics i científics.

BL4.2. Resoldre situacions geomètriques d’incidèn-
cia, paral·lelisme i perpendicularitat utilitzant les 
distintes equacions de la recta i el pla.

CMCT

CMCT

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 2n Batxillerat
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 probabili-
tats.
Experiments simples i compostos. Probabilitat condi-
cionada. Dependència i independència de successos.

BL5.1. Assignar probabilitats a successos aleatoris
en experiments simples i compostos, i condicionats,
utilitzant la regla de Laplace en combinació amb di-
ferents tècniques de recompte personals,  diagra-
mes d’arbre o taules de contingència,  l’axiomàtica
de la probabilitat, el teorema de la probabilitat to-
tal i el teorema de Bayes, per a la presa de decisi-
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Teorema de la probabilitat total
Teorema de Bayes.
Variables aleatòries discretes. Distribució de proba-
bilitat. Mitjana, variància i desviació típica.
Distribució binomial. Caracterització i identificació 
del model. Càlcul de probabilitats.
Distribució normal. Tipificació de la distribució nor-
mal. 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 probabilístics.

ons en contextos científics.

BL5.2. Assignar probabilitats a diferents successos
associats amb fenòmens que es modelitzen per mit-
jà  de les  distribucions  de  probabilitat  binomial  i
normal, calculant els seus paràmetres per a pren-
dre decisions en contextos relacionats amb les ci-
ències i altres àmbits.

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II - 2n de Batxillerat
Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 2n Batxillerat

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 line-
als.
Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals. 
Mètode de Gauss.
Inequacions lineals amb una o dos incògnites. Siste-
mes d’inequacions.
Resolució gràfica i algebraica.
Programació lineal bidimensional. Regió factible. De-
terminació i interpretació de les solucions òptimes.
Resolució de problemes amb matrius, sistemes o pro-
gramació lineal.

BL2.1. Ordenar informació procedent de situaci-
ons de l’àmbit social utilitzant el llenguatge matri-
cial i les operacions amb matrius com a instrument
per al tractament de la dita informació.

BL2.2. Manipular el llenguatge algebraic en ma-
trius, sistemes d’equacions, inequacions, programa-
ció lineal bidimensional i funcions, amb els procedi-
ments més adequats, per a resoldre situacions de 
les ciències socials, amb el suport de mitjans tec-
nològics (sensors, calculadores gràfiques, etc.) que 
ens ajuden a interpretar-les.

CMCT
CSC
CAA

CMCT
CD
CSC
CAA

Bloc 3. Anàlisi. Curs 2n Batxillerat
Estudi de la continuïtat en funcions elementals i defi-
nides a trossos. Tipus de discontinuïtat.
Aplicacions de les derivades a l’estudi de funcions po-
linòmiques, racionals i irracionals senzilles, exponen-
cials i logarítmiques.
Estudi i representació gràfica de funcions polinòmi-
ques, racionals, irracionals, exponencials i logarítmi-
ques senzilles a partir de les seues propietats locals i
globals
Concepte de primitiva. Càlcul de primitives: propie-
tats bàsiques. Integrals immediates.
Càlcul d’àrees: la integral definida. Regla de Barrow. 
Resolució de problemes de fenòmens socials i econò-
mics per mitjà de funcions. 

BL3.1. Aplicar el càlcul de límits (en un punt i en in-
finit) i derivades (regles de derivació) de funcions
(polinòmiques, racionals, logarítmiques i exponenci-
als, etc.) per a representar-les per mitjà de l’estu-
di de les seues propietats locals i globals (la conti-
nuïtat, la tendència, les asímptotes i la monotonia) i
poder extraure conclusions del seu comportament
en contextos acadèmics i socials.
BL3.2. Calcular integrals utilitzant tècniques d’in-
tegració immediata per a mesurar àrees de regions
planes limitades per rectes i corbes senzilles fàcil-
ment representables en contextos acadèmics i so-
cials.

CMCT

CMCT
CAA

Bloc 4: Estadística i probabilitat. Curs 2n Batxillerat
Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. Probabi-
litats 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.

BL4.1. Assignar probabilitats a successos aleatoris
en experiments simples i compostos, i condicionats,
utilitzant la regla de Laplace en combinació amb di-
ferents tècniques de recompte personals, diagra-
mes d’arbre o taules de contingència, l’axiomàtica
de la probabilitat, el teorema de la probabilitat to-
tal i el teorema de Bayes, per a la presa de decisi-

CMCT
CSC
CAA
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Mitjana i desviació típica de la mitjana mostral i de la
proporció mostral.
Distribució de la mitjana mostral en una població nor-
mal.
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 conegu-
da.
Interval de confiança per a la mitjana poblacional 
d’una distribució de model desconegut i per a la pro-
porció en el cas de mostres grans.
Resolució de problemes estadístics i probabilístics en
contextos científics.

ons en contextos relacionats amb les ciències soci-
als.

BL4.2. Estimar paràmetres desconeguts d’una po-
blació amb una fiabilitat o un error prefixats, cal-
culant la grandària mostral necessària i construint 
intervals de confiança.

BL4.3. Analitzar informes estadístics presents en 
els mitjans de comunicació, publicitat i altres àm-
bits, prestant especial atenció a la seua fitxa tèc-
nica, i detectant possibles errors i manipulacions 
en la seua
presentació i conclusions.

CMCT

CMCT
CSC
CAA

FP

Ciències aplicades I
Apareixen en aquesta taula els continguts que apareixen al currículum valencià del cicle, agrupats per
resultat d’aprenentatge. En negreta els continguts imprescindibles, en cursiva els no bàsics (apareixen
al currículum valencià, però no al Reial Decret 356/2014 que estableix el títol)

Resultados de aprendizaje Contenidos 

M1.  Resuelve  problemas  mate-
máticos  en  situaciones  cotidia-
nas, utilizando los elementos bá-
sicos del lenguaje matemático y
sus operaciones.

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 
► Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Re -
presentación en la recta real.

Utilización de la jerarquía de las operaciones ►

Ús del parèntesi en càlculs que impliquen les operacions de suma, resta,
producte, divisió i potència.

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en►

diferentes contextos. Notació més adequada en cada cas.
Proporcionalidad directa e inversa.►

Aplicació a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
Los porcentajes en la economía.►

Interés Simple i Compost

C2. Reconoce las instalaciones y
el material  de laboratorio valo-
rándolos como recursos necesa-
rios  para  la  realización  de  las
prácticas.

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:
Normas generales de trabajo en el laboratorio. ►

Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. ►

Normas de seguridad. ►

Reactius. Utilització, emmagatzematge i classificació.
Tècniques d'observació òptiques. Microscopi i lupa binocular.

CM3.  Identifica  propiedades
fundamentales de la materia en
las diferentes formas en las que
se  presenta  en  la  naturaleza,
manejando sus magnitudes físi-
cas y sus unidades fundamenta-
les en unidades de sistema mé-
trico decimal.

Identificación de las formas de la materia: 
Unidades de longitud: ► el metre, múltiples i submúltiples.
Unidades de capacidad: ► el litre, múltiples i submúltiples. 
Unidades de masa: ► el gram, múltiples i submúltiples. 
Materia. Propiedades de la materia. ► Sistemes materials.
Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. ►

Naturaleza corpuscular de la materia. ► Teoria cinètica de la matèria.
Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. ►

Cambios de estado de la materia. ►

Temperatura de fusió i d'ebullició.
Concepte de temperatura.
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Diferència d'ebullició i evaporació.
Notació científica

C4. Utiliza el método más ade-
cuado  para  la  separación  de
componentes  de mezclas senci-
llas relacionándolo con el proce-
so  físico  o  químico  en  que  se
basa.

Separación de mezclas y sustancias: 
Diferencia entre sustancias puras y mezclas. ►

Técnicas básicas de separación de mezclas: ► decantació, cristal·lització i
destil·lació.

Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. ►

Diferencia entre elementos y compuestos. ►

Diferencia entre mezclas y compuestos. ►

Materiales relacionados con el perfil profesional.►

– Elements més importants de la taula periòdica i ubicació.
– Propietats més importants dels elements bàsics.

C5.  Reconoce  cómo  la  energía
está  presente  en  los  procesos
naturales describiendo fenóme-
nos simples de la vida real.

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:
Manifestaciones de la energía en la naturaleza: terratrèmols► , tsunamis, vol-

cans, riuades, moviment de les aspes d’un molí i energia elèctrica obtinguda a
partir dels salts d’aigua en els rius, entre d’altres.

La energía en la vida cotidiana. ►

Distintos tipos de energía. ►

Transformación de la energía. ►

Energía, calor y temperatura. Unidades. ►

Fuentes de energía renovables y no renovables.►

– Fonts d’energia utilitzades pels sers vius.
– Conservació de les fonts d’energies

C6. Localiza las estructuras ana-
tómicas  básicas  discriminando
los sistemas o aparatos a los que
pertenecen y asociándolos a las
funciones que producen en el or-
ganismo.

Localización de estructuras anatómicas básicas: 
Niveles de organización de la materia viva.►

Proceso de nutrición► : en què consistix, quins aparells o sistemes hi in-
tervenen, funció de cada un, integració d’estos.

Proceso de excreción:►  en què consistix, quins aparells o sistemes hi in-
tervenen, funció de cada un, integració d’estos.

Proceso de relación► : en què consistix, quins aparells o sistemes hi inter-
venen, funció de cada un, integració d’estos.

Proceso de reproducción► :  en què consistix, quins aparells o sistemes hi
intervenen, funció de cada un, integració d’estos.

C7. Diferencia la salud de la en-
fermedad,  relacionando  los  há-
bitos  de vida con las  enferme-
dades  más  frecuentes  recono-
ciendo los principios básicos de
defensa contra las mismas.

Diferenciación entre salud y enfermedad: 
La salud y la enfermedad. ►

El sistema inmunitario. ►

– Cèl·lules que intervenen en la defensa contra les infeccions
Higiene y prevención de enfermedades. ►

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. ►

Tipus de malalties infeccioses més comunes.
Las vacunas. ►

Trasplantes y donaciones ► de cèl·lules, sang i òrgans. 
Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. ►

La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimenta► -
rios. 

C8. Elabora menús y dietas equi-
libradas  sencillas  diferenciando
los  nutrientes  que  contienen  y
adaptándolos a los distintos pa-
rámetros  corporales  y  a  situa-
ciones diversas.

Elaboración de menús y dietas: 
Alimentos y nutrientes, ► tipus i funcions
Alimentación y salud. ►

Hàbits alimentaris saludables
Estudi i elaboració de dietes.
►Dietas y elaboración de las mismas. 

Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación►

de los mismos. Representació en taules i en murals
Resultats i les seues desviacions típiques.
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Aplicacions de salut alimentària en entorn de l'alumne.

M9.  Resuelve  situaciones  coti-
dianas,  utilizando  expresiones
algebraicas sencillas y aplicando
los  métodos  de  resolución  más
adecuados.

Resolución de ecuaciones sencillas: 
Progresiones aritméticas y geométricas. ►

Anàlisi de successions numèriques
Successions recurrents.
Les progressions com a successions recurrents.
Curiositat i interés per investigar les regularitats, les relacions i les propi-
etats que apareixen en conjunts de nombres.

Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. ►

Transformación de expresiones algebraicas.►  Igualtats notables.
Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. ►

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. ►

Resolució de problemes per mitjà de la utilització d'equacions.

5. Criteris d’avaluació.

ESO
Així com a l’apartat anterior apareixen els criteris d’avaluació d’ESO i Batxillerat del currículum valen-
cià acompanyant els corresponents continguts, llistem ací els criteris d’avaluació del currículum bàsic
acompanyats dels corresponents estàndards d’aprenentatge:

1r d’ESO i 2n d'ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

Bloc 1. Processos, mètodes i actituds en matemàtiques 
1. Expressar verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un problema.

 1.1. Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un problema, amb el rigor i la
precisió adequats. 

2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, realitzant els càlculs necessaris i
comprovant les solucions obtingudes.

2.1. Analitza i comprén l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades, context del problema).

2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del problema. 

2.3. Realitza estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes a resoldre, valorant la seua
utilitat i eficàcia.

2.4. Utilitza estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de problemes, reflexionant so-
bre el procés de resolució de problemes.

3. Descriure i analitzar situacions de canvi, per a trobar patrons, regularitats i lleis matemàtiques, en contextos
numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics, valorant la seua utilitat per a fer prediccions.

3.1. Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi, en contextos numèrics, geo-
mètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.

3.2. Utilitza les lleis matemàtiques trobades per a realitzar simulacions i prediccions sobre els resultats es-
perables, valorant la seua eficàcia i idoneïtat. 

4. Aprofundir en problemes resolts plantejant xicotetes variacions en les dades, altres preguntes, altres contex-
tos, etc.

4.1. Aprofundix en els problemes una vegada resolts: revisant el procés de resolució i els passos i les idees im-
portants, analitzant la coherència de la solució o buscant altres formes de resolució.

4.2. Es planteja nous problemes, a partir d’un de resolt, variant les dades, proposant noves preguntes, reso-
lent altres problemes semblants, plantejant casos particulars o més generals d’interés, establint con-
nexions entre el problema i la realitat. 

5. Elaborar i presentar informes sobre el procés, resultats i conclusions obtingudes en els processos d’investigació.
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5.1. Exposa i defensa el procés seguit a més de les conclusions obtingudes, utilitzant diferents llenguatges: al-
gebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic. 

6. Desenvolupar processos de matematització en contextos de la realitat quotidiana (numèrics, geomètrics, funcio-
nals, estadístics o probabilístics) a partir de la identificació de problemes en situacions problemàtiques de la
realitat.

6.1. Identifica situacions problemàtiques de la realitat, susceptibles de contindre problemes d’interés.

6.2. Establix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic: identificant el problema o proble-
mes matemàtics que són subjacents en ell i els coneixements matemàtics necessaris.

6.3. Utilitza, elabora o construïx models matemàtics senzills que permeten la resolució d’un problema o pro-
blemes dins del camp de les matemàtiques.

6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat. 

6.5. Realitza simulacions i prediccions, en el context real, per a valorar l’adequació i les limitacions dels mo-
dels, proposant millores que augmenten la seua eficàcia. 

7. Valorar la modelització matemàtica com un recurs per a resoldre problemes de la realitat quotidiana, avaluant
l’eficàcia i les limitacions dels models utilitzats o construïts.

7.1. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions sobre ell i els seus resultats. 

8. Desenvolupar i conrear les actituds personals inherents a la tasca matemàtica. 

8.1. Desenvolupa actituds adequades per al treball en matemàtiques: esforç, perseverança, flexibilitat i ac-
ceptació de la crítica raonada.

8.2. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, la cura i l’interés adequats al nivell educa-
tiu i a la dificultat de la situació.

8.3. Distingix entre problemes i exercicis i adopta l’actitud adequada per a cada cas. 

8.4. Desenvolupa actituds de curiositat i indagació, juntament amb hàbits de plantejar/es preguntes i buscar
respostes adequades, tant en l’estudi dels conceptes com en la resolució de problemes.

9. Superar bloquejos i inseguretats davant de la resolució de situacions desconegudes. 

9.1. Pren decisions en els processos de resolució de problemes, d’investigació i de matematització o de mode-
lització, valorant les seues conseqüències i la seua conveniència per la seua senzillesa i utilitat. 

10. Reflexionar sobre les decisions preses, aprenent d’això per a situacions similars futures.

10.1. Reflexiona sobre els problemes resolts i els processos desenvolupats, valorant la potència i senzillesa de
les idees claus, aprenent per a situacions futures similars. 

11. Fer servir les eines tecnològiques adequades, de forma autònoma, realitzant càlculs numèrics, algebraics o esta-
dístics, fent representacions gràfiques, recreant situacions matemàtiques mitjançant simulacions o analitzant
amb sentit crític situacions diverses que ajuden la comprensió de conceptes matemàtics o la resolució de pro-
blemes.

11.1. Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per a la realització de càlculs numèrics, algebraics
o estadístics quan la seua dificultat impedix o no aconsella fer-los manualment.

11.2. Utilitza mitjans tecnològics per a fer representacions gràfiques de funcions amb expressions algebrai -
ques complexes i extraure informació qualitativa i quantitativa sobre elles.

11.3. Dissenya representacions gràfiques per a explicar el procés seguit en la solució de problemes, mitjançant
la utilització de mitjans tecnològics.

11.4. Recrea entorns i objectes geomètrics amb eines tecnològiques interactives per a mostrar, analitzar i
comprendre propietats geomètriques. 

12. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera habitual en el procés d’aprenentatge, bus-
cant, analitzant i seleccionant informació rellevant a Internet o en altres fonts, elaborant documents propis,
fent exposicions i argumentacions d’aquests i compartint-los en entorns apropiats per a facilitar la interacció.

12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so...), com a resultat del procés de
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recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina tecnològica adequada i els compartix per a
la seua discussió o difusió.

12.2. Utilitza els recursos creats per a basar l’exposició oral dels continguts treballats en l’aula.

12.3. Utilitza adequadament els mitjans tecnològics per a estructurar i millorar el seu procés d’aprenentatge
recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu procés acadèmic i esta-
blint pautes de millora.

Bloc 2. Nombres i àlgebra
1. Utilitzar nombres naturals, enters, fraccionaris, decimals i percentatges senzills, les seues operacions i propie -

tats per a recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària.

1.1. Identifica els diferents tipus de nombres (naturals, sencers, fraccionaris i decimals) i els utilitza per a
representar, ordenar i interpretar adequadament la informació quantitativa. 

1.2. Calcula el valor d’expressions numèriques de diferents tipus de nombres mitjançant les operacions ele-
mentals i les potències d’exponent natural aplicant correctament la jerarquia de les operacions. 

1.3. Fa servir adequadament els diferents tipus de nombres i les seues operacions, per a resoldre problemes
quotidians contextualitzats, representant i interpretant mitjançant mitjans tecnològics, quan siga ne-
cessari, els resultats obtinguts.

2. Conéixer i utilitzar propietats i nous significats dels nombres en contextos de paritat, divisibilitat i operacions
elementals, millorant així la comprensió del concepte i dels tipus de nombres. 

2.1. Reconeix nous significats i propietats dels nombres en contextos de resolució de problemes sobre pari -
tat, divisibilitat i operacions elementals. 

2.2. Aplica els criteris de divisibilitat per 2, 3, 5, 9 i 11 per a descompondre en factors primers nombres natu -
rals i els fa servir en exercicis, activitats i problemes contextualitzats. 

2.3. Identifica i calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de dos o més nombres naturals mitjan-
çant l’algoritme adequat i l’aplica problemes contextualitzats.

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su
significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproxima-
ción y lo aplica a casos concretos.

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes
y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

3. Desenvolupar, en casos senzills, la competència en l’ús d’operacions combinades com a síntesi de la seqüència
d’operacions aritmètiques, aplicant correctament la jerarquia de les operacions o estratègies de càlcul mental.

3.1. Realitza operacions combinades entre nombres enters, decimals i fraccionaris, amb eficàcia, bé mitjan-
çant el càlcul mental, algoritmes de llapis i paper, calculadora o mitjans tecnològics utilitzant la notació
més adequada i respectant la jerarquia de les operacions.

4. Triar la forma de càlcul apropiada (mental, escrita o amb calculadora), utilitzant diferents estratègies que per-
meten simplificar les operacions amb nombres enters, fraccions, decimals i percentatges i estimant la cohe-
rència i la precisió dels resultats obtinguts.

4.1. Desenvolupa estratègies de càlcul mental per a realitzar càlculs exactes o aproximats valorant la precisió
exigida en l’operació o en el problema. 

4.2. Realitza càlculs amb nombres naturals, sencers, fraccionaris i decimals decidint la forma més adequada
(mental, escrita o amb calculadora), coherent i precisa. 

5. Utilitzar diferents estratègies (ocupació de taules, obtenció i ús de la constant de proporcionalitat, reducció a
la unitat, etc.) per a obtindre elements desconeguts en un problema a partir d’altres coneguts en situacions de
la vida real en les quals hi haja variacions percentuals i magnituds directament o inversament proporcionals.
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5.1. Identifica i discrimina relacions de proporcionalitat numèrica (com el factor de conversió o càlcul de per-
centatges) i les fa servir per a resoldre problemes en situacions quotidianes. 

5.2. Analitza situacions senzilles i reconeix que intervenen magnituds que no són directament ni inversament
proporcionals. 

6. Analitzar processos numèrics canviants, identificant els patrons i les lleis generals que els regixen, utilitzant el
llenguatge algebraic per a expressar-los, comunicar-los, i realitzar prediccions sobre el seu comportament en
modificar les variables, i operar amb expressions algebraiques.

6.1. Descriu situacions o enunciats que depenen de quantitats variables o desconegudes i seqüències lògiques o
regularitats, mitjançant expressions algebraiques, i opera amb elles.

6.2. Identifica propietats i lleis generals a partir de l’estudi de processos numèrics recurrents o canviants,
les expressa mitjançant el llenguatge algebraic i les utilitza per a fer prediccions.

6.3. Utilitza les identitats algebraiques notables i les propietats de les operacions per a transformar expres-
sions algebraiques.

7. Utilitzar el llenguatge algebraic per a simbolitzar i resoldre problemes mitjançant el plantejament d’equacions
de primer, segon grau i sistemes d’equacions, aplicant per a la seua resolució mètodes algebraics o gràfics i
contrastant els resultats obtinguts.

7.1. Comprova, atesa una equació (o un sistema), si un nombre (o nombres) és (són) solució d’aquella. 

7.2. Formula algebraicament una situació de la vida real mitjançant equacions de primer i segon grau, i siste -
mes d’equacions lineals amb dues incògnites, les resol i interpreta el resultat obtingut. 

Bloc 3. Geometria
1. Reconéixer i descriure figures planes, els seus elements i propietats característiques per a classificar-les, iden-

tificar situacions, descriure el context físic, i abordar problemes de la vida quotidiana.

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

1.2. Definix els elements característics dels triangles, traçant-los i coneixent la propietat comuna a cada un
d’ells, i els classifica atenent tant els seus costats com els seus angles. 

1.3. Classifica els quadrilàters i els paral·lelograms atenent el paral·lelisme entre els seus costats oposats i
coneixent les seues propietats referents a angles, costats i diagonals. 

1.4. Identifica les propietats geomètriques que caracteritzen els punts de la circumferència i el cercle. 

2. Utilitzar estratègies, eines tecnològiques i tècniques simples de la geometria analítica plana per a la resolució de
problemes de perímetres, àrees i angles de figures planes, utilitzant el llenguatge matemàtic adequat expres-
sar el procediment seguit en la resolució.

2.1. Resol problemes relacionats amb distàncies, perímetres, superfícies i angles de figures planes, en contex-
tos de la vida real, utilitzant les eines tecnològiques i les tècniques geomètriques més apropiades. 

2.2. Calcula la longitud de la circumferència, l’àrea del cercle, la longitud d’un arc i l’àrea d’un sector circular, i
les aplica per a resoldre problemes geomètrics.

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas
geométricos.
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsque -

da de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados
del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas
de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de fi-

guras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de se-

mejanza.
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5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e iden-
tificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con pla-
nos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométri-
co adecuado.

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utili-

zando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
Bloc 4. Funcions
1. Conéixer, manejar i interpretar el sistema de coordenades cartesianes.

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

2. Manejar les diferents maneres de presentar una funció: llenguatge habitual, taula numèrica, gràfica i equació,
passant d’unes formes a d’altres i elegint la millor d’elles en funció del context.

2.1. Passa d’unes formes de representació d’una funció a les altres i elegix la més adequada en funció del con -
text. 

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

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

3.2. Interpreta una gràfica i l’analitza, reconeixent les seues propietats més característiques.

4. Reconéixer, representar i analitzar les funcions lineals, utilitzant-les per a resoldre problemes.

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

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

4.3. Escriu l’equació corresponent a la relació lineal existent entre dues magnituds i la representa. 

4.4. Estudia situacions reals senzilles i, basant-se en recursos tecnològics, identifica el model matemàtic fun-
cional (lineal o afí) més adequat per a explicar-les i realitza prediccions i simulacions sobre el seu com-
portament. 

Bloc 5. Estadística i probabilitat
1. Formular preguntes adequades per a conéixer les característiques d’interés d’una població i recollir, organitzar i

presentar dades rellevants per a respondre-les, utilitzant els mètodes estadístics apropiats i les eines ade-
quades, organitzant les dades en taules i construint gràfiques, calculant els paràmetres rellevants i obtenint
conclusions raonables a partir dels resultats obtinguts. 

1.1. Definix població, mostra i individu des del punt de vista de l’estadística, i els aplica a casos concrets. 

1.2. Reconeix i proposa exemples de diferents tipus de variables estadístiques, tant qualitatives com quantita-
tives. 

1.3. Organitza dades, obtingudes d’una població, de variables qualitatives o quantitatives en taules, calcula les
seues freqüències absolutes i relatives, i els representa gràficament.

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los em-
plea para resolver problemas.

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

2. Utilitzar eines tecnològiques per a organitzar dades, generar gràfiques estadístiques, calcular paràmetres relle-
vants i comunicar els resultats obtinguts que responguen a les preguntes formulades prèviament sobre la situ -
ació estudiada. 

2.1. Fa servir la calculadora i les eines tecnològiques per a organitzar dades, generar gràfics estadístics i cal-
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cular les mesures de tendència central i el rang de variables estadístiques quantitatives. 

2.2. Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per a comunicar informació resumida i relle-
vant sobre una variable estadística analitzada.

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas
para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las re-
gularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su
probabilidad.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la apro-
ximación de la misma mediante la experimentación.

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre
asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas,
recuentos o diagramas en árbol sencillos.

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la
expresa en forma de fracción y como porcentaje.

3r ESO Orientades als ensenyaments aplicats o acadèmiques

Bloc 1. Processos, mètodes i actituds en Matemàtiques (també vàlid per a 4t)
1. Expressar verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un problema.

1.1. Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un problema, amb el rigor i la
precisió adequada.

2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, realitzant els càlculs necessaris i
comprovant les solucions obtingudes.
2.1. Analitza i comprén l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades, context del problema).
2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del problema.
2.3. Realitza estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes a resoldre, valorant la seua

utilitat i eficàcia.
2.4. Utilitza estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de problemes, reflexionant so-

bre el procés de resolució de problemes.
3. Descriure i analitzar situacions de canvi per a trobar patrons, regularitats i lleis matemàtiques, en contextos nu-

mèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics, valorant la seua utilitat per a fer prediccions.
3.1. Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi, en contextos numèrics, geo-

mètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.
3.2. Utilitza les lleis matemàtiques trobades per a realitzar simulacions i prediccions sobre els resultats es-

perables, valorant la seua eficàcia i idoneïtat.
4. Aprofundir en problemes resolts plantejant xicotetes variacions en les dades, altres preguntes, altres contex-

tos, etc.
4.1. Aprofundix en els problemes una vegada resolts: revisant el procés de resolució i els passos i idees impor-

tants, analitzant la coherència de la solució o buscant altres formes de resolució.
4.2. Es planteja nous problemes, a partir d’un de resolt: variant les dades, proposant noves preguntes, reso-

lent altres problemes semblants, plantejant casos particulars o més generals d’interés, establint con-
nexions entre el problema i la realitat.

5. Elaborar i presentar informes sobre el procés, els resultats i les conclusions obtingudes en els procediments
d’investigació.
5.1. Exposa i defensa el procés seguit a més de les conclusions obtingudes utilitzant diferents llenguatges: al -

gebraic, gràfic, geomètric i estadísticoprobabilístic.

6. Desenvolupar processos de matematització en contextos de la realitat quotidiana (numèrics, geomètrics, funcio-
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nals, estadístics o probabilístics) a partir de la identificació de problemes en situacions problemàtiques de la
realitat.
6.1. Identifica situacions problemàtiques de la realitat, susceptibles de contindre qüestions d’interés.

6.2. Establix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic, identificant el problema o proble-
mes matemàtics que són subjacents en ell i els coneixements matemàtics necessaris.

6.3. Utilitza, elabora o construïx models matemàtics senzills que permeten la resolució d’un problema o pro-
blemes dins del camp de les matemàtiques.

6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat.

6.5. Realitza simulacions i prediccions, en el context real, per a valorar l’adequació i les limitacions dels mo-
dels, proposant millores que augmenten la seua eficàcia.

7. Valorar la modelització matemàtica com un recurs per a resoldre problemes de la realitat quotidiana, avaluant
l’eficàcia i limitacions dels models utilitzats o construïts.
7.1. Realitza simulacions i prediccions, en el context real, per a valorar l’adequació i les limitacions dels mo-

dels, proposant millores que augmenten la seua eficàcia. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions
sobre ell i els seus resultats.

8. Desenvolupar i conrear les actituds personals inherents a la tasca matemàtica.
8.1. Desenvolupa actituds adequades per al treball en matemàtiques: esforç, perseverança, flexibilitat i ac-

ceptació de la crítica raonada.

8.2. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, cura i interés adequats al nivell educatiu i a
la dificultat de la situació.

8.3. Distingix entre problemes i exercicis i adopta l’actitud adequada per a cada cas.

8.4. Desenvolupa actituds de curiositat i indagació, juntament amb hàbits de plantejar/es preguntes i buscar
respostes adequades, tant en l’estudi dels conceptes com en la resolució de problemes.

9. Superar bloquejos i inseguretats davant de la resolució de situacions desconegudes.
9.1. Pren decisions en els processos de resolució de problemes, d’investigació i de matematització o de mode-

lització, valorant les conseqüències de les mateixes i la seua conveniència per la seua senzillesa i utili -
tat.

10. Reflexionar sobre les decisions preses, aprenent d’això per a situacions similars futures.
10.1. Reflexiona sobre els problemes resolts i els processos desenvolupats, valorant la potència i senzillesa de

les idees claus, aprenent per a situacions futures similars.

11. Fer servir les eines tecnològiques adequades, de forma autònoma, realitzant càlculs numèrics, algebraics o esta-
dístics, fent representacions gràfiques, recreant situacions matemàtiques mitjançant simulacions o analitzant
amb sentit crític situacions diverses que ajuden la comprensió de conceptes matemàtics o la resolució de pro-
blemes.
11.1. Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per a la realització de càlculs numèrics, algebraics

o estadístics quan la dificultat dels mateixos impedix o no aconsella fer-los manualment.

11.2. Utilitza mitjans tecnològics per a fer representacions gràfiques de funcions amb expressions algebrai -
ques complexes i extraure informació qualitativa i quantitativa sobre elles.

11.3. Dissenya representacions gràfiques per a explicar el procés seguit en la solució de problemes, mitjançant
la utilització de mitjans tecnològics.

11.4. Recrea entorns i objectes geomètrics amb eines tecnològiques interactives per a mostrar, analitzar i
comprendre propietats geomètriques.

12. Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de manera habitual en el procés d’aprenentatge, bus-
cant, analitzant i seleccionant informació rellevant a Internet o en altres fonts, elaborant documents propis,
fent exposicions i argumentacions dels mateixos i compartint aquests en entorns apropiats per a facilitar la
interacció.
12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so), com a resultat del procés de re-
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cerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina tecnològica adequada, i els compartix per a la
seua discussió o difusió.

12.2. Utilitza els recursos creats per a basar l’exposició oral dels continguts treballats en l’aula.

12.3. Utilitza adequadament els mitjans tecnològics per a estructurar i millorar el seu procés d’aprenentatge
recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu procés acadèmic i esta-
blint pautes de millora.

Bloc 2. Nombres i àlgebra
1. Utilitzar les propietats dels nombres racionals per a operar-los, utilitzant la forma de càlcul i notació adequada,

per a resoldre problemes de la vida quotidiana, i presentant els resultats amb la precisió requerida.
1.1. (ac) Reconeix els diferents tipus de nombres (naturals, enters i racionals), indica el criteri utilitzat per a

la seua distinció i els utilitza per a representar i interpretar adequadament informació quantitativa.

1.1 (ap) Aplica les propietats de les potències per simplificar fraccions els numeradors i denominadors de les
quals són productes de potències. 

1.2. Distingix, en trobar el decimal equivalent a una fracció, entre decimals finits i decimals infinits periòdics,
indicant en aquest cas, el grup de decimals que es repetixen o formen període.

1.3. (ac) Troba la fracció generatriu corresponent a un decimal exacte o periòdic.

1.4. Expressa nombres molt grans i molt xicotets en notació científica, i opera amb ells, amb i sense calculado-
ra, i els utilitza en problemes contextualitzats.

1.5. (ac) Factoritza expressions numèriques senzilles que continguen arrels, opera amb elles simplificant els
resultats.

1.6. Distingix i fa servir tècniques adequades per a realitzar aproximacions per defecte i per excés d’un nom-
bre en problemes contextualitzats, justificant els seus procediments.

1.7. Aplica adequadament tècniques de truncament i arredoniment en problemes contextualitzats, reconeixent
els errors d’aproximació en cada cas per a determinar el procediment més adequat.

1.8. Expressa el resultat d’un problema, utilitzant la unitat de mesura adequada, en forma de nombre decimal,
arredonint-lo si és necessari amb el marge d’error o precisió requerits, d’acord amb la naturalesa de
les dades.

1.9. Calcula el valor d’expressions numèriques de nombres enters, decimals i fraccionaris mitjançant les opera-
cions elementals i les potències d’exponent sencer aplicant correctament la jerarquia de les operacions.

1.10. Fa servir nombres racionals per a resoldre problemes de la vida quotidiana i analitza la coherència de la
solució.

2. Obtindre i manipular expressions simbòliques que descriguen successions numèriques, observant regularitats en
casos senzills que incloguen patrons recursius.
2.1. Calcula termes d’una successió numèrica recurrent utilitzant la llei de formació a partir de termes anteri-

ors.

2.2. Obté una llei de formació o fórmula per al terme general d’una successió senzilla de nombres enters o
fraccionaris.

2.3. (ac) Identifica progressions aritmètiques i geomètriques, expressa el seu terme general, calcula la suma
dels n primers termes, i les fa servir per a resoldre problemes.

2.4. Valora i identifica la presència recurrent de les successions en la naturalesa i resol problemes associats a
les mateixes.

3. Utilitzar el llenguatge algebraic per a expressar una propietat o relació donada mitjançant un enunciat, extra-
ient la informació rellevant i transformant-la.
3.1. Realitza operacions amb polinomis i els utilitza en exemples de la vida quotidiana.

3.2. Coneix i utilitza les identitats notables corresponents al quadrat d’un binomi i una suma per diferència, i
les aplica en un context adequat.

3.3. (ac) Factoritza polinomis de grau 4 amb arrels senceres mitjançant l’ús combinat de la regla de Ruffini,
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identitats notables i extracció del factor comú.

4. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals es necessite el plantejament i la resolució d’equacions de
primer i segon grau, equacions senzilles de grau més gran que dos i sistemes de dues equacions lineals amb
dues incògnites, aplicant tècniques de manipulació algebraiques, gràfiques o recursos tecnològics, valorant i
contrastant els resultats obtinguts.

4.1. Resol equacions de segon grau completes i incompletes mitjançant procediments algebraics i gràfics.
4.2. Resol sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites mitjançant procediments algebraics o grà-

fics.
4.3. Formula algebraicament una situació de la vida quotidiana mitjançant equacions i sistemes d’equacions, les

resol i interpreta críticament el resultat obtingut.
Bloc 3. Geometria
1. Reconéixer i descriure els elements i les propietats característiques de les figures planes, els cossos geomètrics

elementals i les seues configuracions geomètriques.
1.1. Coneix les propietats dels punts de la mediatriu d’un segment i de la bisectriu d’un angle, utilitzant-les per

a resoldre problemes geomètrics senzills.

1.2. Maneja les relacions entre angles definits per rectes que es tallen o per paral·lels tallats per una secant i
resol problemes geomètrics senzills.

1.3 (ap) Calcula el perímetre de polígons, la longitud de circumferències i l’àrea de polígons i de figures circu-
lars, en problemes contextualitzats, aplicant fórmules i tècniques adequades. 

2. Utilitzar el teorema de Tales i les fórmules usuals per a realitzar mesures indirectes d’elements inaccessibles i
per a obtindre les mesures de longituds, àrees i volums dels cossos elementals, d’exemples presos de la vida
real, representacions artístiques com a pintura o arquitectura, o de la resolució de problemes geomètrics.
2.1. Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures circulars en problemes contextualitzats aplicant fór-

mules i tècniques adequades.

2.2. Dividix un segment en parts proporcionals a altres daus i establix relacions de proporcionalitat entre els
elements homòlegs de dos polígons semblants.

2.3. Reconeix triangles semblants i, en situacions de semblança, utilitza el teorema de Tales per al càlcul indi-
recte de longituds en contextos diversos.

3. Calcular (ampliació o reducció) les dimensions reals de figures donades en mapes o plans, coneixent l’escala.
3.1. Calcula dimensions reals de mesures de longituds i de superfícies en situacions de semblança: plans, ma-

pes, fotos aèries, etc.

4. Reconéixer les transformacions que porten d’una figura a una altra mitjançant moviment en el pla, aplicar els es-
mentats moviments i analitzar dissenys quotidians, obres d’art i configuracions presents en la naturalesa.
4.1. Identifica els elements més característics dels moviments en el pla presents en la naturalesa, en dissenys

quotidians o obres d’art.

4.2. Genera creacions pròpies mitjançant la composició de moviments, fent servir eines tecnològiques quan
siga necessari.

5. (ac) Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i políedres.
5.1. Identifica els principals políedres i cossos de revolució, utilitzant el llenguatge amb propietat per a refe-

rir-se als elements principals.

5.2. Calcula àrees i volums de políedres, cilindres, cons i esferes, i els aplica per a resoldre problemes contex-
tualitzats.

5.3. Identifica centres, eixos i plans de simetria en figures planes, políedres, i en la naturalesa, en l’art i cons-
truccions humanes.

6. Interpretar el sentit de les coordenades geogràfiques i la seua aplicació en la localització de punts.
6.1. Situa sobre el globus terraqüi equador, pols, meridians i paral·lels, i és capaç d’ubicar un punt sobre el glo-

bus terraqüi coneixent la seua longitud i latitud.

Bloc 4. Funcions
1. Conéixer els elements que intervenen en l’estudi de les funcions i la seua representació gràfica.
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1.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i associa enunciats de problemes contextua-
litzats a gràfiques.

1.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica interpretant-les dins del seu context.

1.3. Construïx una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat descrivint el fenomen exposat.

1.4. Associa raonadament expressions analítiques a funcions donades gràficament.

2. Identificar relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries que poden modelitzar-se mitjançant una funció li-
neal valorant la utilitat de la descripció d’aquest model i dels seus paràmetres per a descriure el fenomen
analitzat.
2.1. Determina les diferents formes d’expressió de l’equació de la recta a partir d’una de donada (equació punt

pendent, general, explícita i per dos punts), identifica punts de tall i pendent, i la representa gràfica -
ment.

2.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un Esborrany3 Programació Departament Mate-
màtiques 21-22enunciat i la representa.

2.3. (ac) Formula conjectures sobre el comportament del fenomen que representa una gràfica i la seua ex-
pressió algebraica.

3. Reconéixer situacions de relació funcional que necessiten ser descrites mitjançant funcions quadràtiques, calcu-
lant els seus paràmetres i característiques.
3.1. Calcula els elements característics d’una funció polinòmica de grau dos i la representa gràficament.

3.2. Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que puguen ser modelitzades mitjançant funcions qua-
dràtiques, les estudia i les representa utilitzant mitjans tecnològics quan siga necessari.

Bloc 5. Estadística i probabilitat
1. Elaborar informacions estadístiques per a descriure un conjunt de dades mitjançant taules i gràfiques adequades

a la situació analitzada, justificant si les conclusions són representatives per a la població estudiada.
1.1. Distingix població i mostra justificant les diferències en problemes contextualitzats.

1.2. Valora la representativitat d’una mostra a través del procediment de selecció, en casos senzills.

1.3. Distingix entre variable qualitativa, quantitativa discreta i quantitativa contínua i posa exemples.

1.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de freqüències i obté informació de la taula
elaborada.

1.5. Construïx, amb l’ajuda d’eines tecnològiques si fóra necessari, gràfics estadístics adequats a diferents si-
tuacions relacionades amb variables associades a problemes socials, econòmics i de la vida quotidiana.

2. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de dispersió d’una variable estadística per a resumir les dades i
comparar distribucions estadístiques.
2.1. Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana, moda, mitjana i quartils) d’una variable estadística

per a proporcionar un resum de les dades.Esborrany3 Programació Departament Matemàtiques 21-22

2.2. Calcula els paràmetres de dispersió (rang, recorregut interquartílic i desviació típica. Càlcul i interpreta-
ció) d’una variable estadística (amb calculadora i amb full de càlcul) per a comparar la representativitat
de la mitjana i descriure les dades.

3. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en els mitjans de comunicació, valorant la seua re -
presentativitat i fiabilitat.
3.1. Utilitza un vocabulari adequat per a descriure, analitzar i interpretar informació estadística dels mitjans

de comunicació.

3.2. Fa servir la calculadora i mitjans tecnològics per a organitzar les dades, generar gràfics estadístics i cal -
cular paràmetres de tendència central i dispersió.

3.3. Fa servir mitjans tecnològics per a comunicar informació resumida i rellevant sobre una variable estadís-
tica analitzada.

4. (ac) Estimar la possibilitat que ocórrega un esdeveniment associat a un experiment aleatori senzill, calculant la
seua probabilitat a partir de la seua freqüència relativa, la regla de Laplace o els diagrames d’arbre, identifi-
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cant els elements associats a l’experiment.
4.1. Identifica els experiments aleatoris i els distingix dels deterministes.

4.2. Utilitza el vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.

4.3. Assigna probabilitats a esdeveniments en experiments aleatoris senzills els resultats dels quals són equi-
probables, mitjançant la regla de Laplace, enumerant els esdeveniments elementals, taules o arbres o
altres estratègies personals.

4.4. Pren la decisió correcta tenint en compte les probabilitats de les diferents opcions en situacions d’incer-

tesa.

4t ESO Orientades als ensenyaments aplicats 

Bloc 2. Nombres i àlgebra 
1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres (naturals, enters, racionals i irracionals), indica el criteri seguit per
identificar-los i els utilitza per representar i interpretar adequadament la informació quantitativa.
1.2. Fa els càlculs amb eficàcia, mitjançant càlcul mental, algoritmes de llapis i paper o calculadora, i utilitza la no-
tació més adequada per a les operacions de suma, resta, producte, divisió i potenciació.
1.3. Fa estimacions i jutja si els resultats obtinguts són raonables.
1.4. Utilitza la notació científica per representar i operar (productes i divisions) amb nombres molt grans o molt
petits.
1.5. Compara, ordena, classifica i representa els diferents tipus de nombres reals, intervals i semirectes, sobre la
recta numèrica.
1.6. Aplica percentatges a la resolució de problemes quotidians i financers i valora l’ús de mitjans tecnològics quan
la complexitat de les dades ho requereix. 1.7. Resol problemes de la vida quotidiana en què intervenen magnituds
directament i inversament proporcionals.
2.1. S’expressa de manera eficaç fent ús del llenguatge algebraic.
2.2. Fa operacions de suma, resta, producte i divisió de polinomis i utilitza identitats notables.
2.3. Obté les arrels d’un polinomi i el factoritza, mitjançant l’aplicació de la regla de Ruffini.
3.1. Formula algebraicament una situació de la vida real mitjançant equacions de primer i segon grau i sistemes de
dues equacions lineals amb dues incògnites, les resol i interpreta el resultat obtingut.
Bloc 3. Geometria 
1.1. Utilitza els instruments apropiats i les fórmules i tècniques apropiades per mesurar angles, longituds, àrees i
volums de cossos i figures geomètriques, i interpreta les escales de mesures.
1.2. Utilitza les propietats de les figures i cossos (simetries, descomposició en figures més conegudes, etc.) i aplica
el teorema de Tales per estimar o calcular mesures indirectes.
1.3. Utilitza les fórmules per calcular perímetres, àrees i volums de triangles, rectangles, cercles, prismes, piràmi-
des, cilindres, cons i esferes, i les aplica per resoldre problemes geomètrics, assignant les unitats correctes.
1.4. Calcula mesures indirectes de longitud, àrea i volum mitjançant l’aplicació del teorema de Pitàgores i la sem-
blança de triangles.
2.1. 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 en comprova les propietats geomè-
triques.
Bloc 4. Funcions 
1.1. Identifica i explica relacions entre magnituds que poden ser descrites mitjançant una relació funcional, i asso-
cia les gràfiques amb les seues expressions algebraiques corresponents.
1.2. Explica i representa gràficament el model de relació entre dues magnituds per als casos de relació lineal, qua-
dràtica, proporcional inversa i exponencial.
1.3. Identifica, estima o calcula elements característics d’aquestes funcions (talls amb els eixos, intervals de crei-
xement i decreixement, màxims i mínims, continuïtat, simetries i periodicitat).
1.4. Expressa raonadament conclusions sobre un fenomen, a partir de l’anàlisi de la gràfica que el descriu o d’una
taula de valors.
1.5. Analitza el creixement o decreixement d’una funció mitjançant la taxa de variació mitjana, calculada a partir
de l’expressió algebraica, una taula de valors o de la mateixa gràfica.
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1.6. Interpreta situacions reals que responen a funcions senzilles: lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa,
i exponencials.
2.1. Interpreta críticament dades de taules i gràfics sobre diverses situacions reals.
2.2. Representa dades mitjançant taules i gràfics utilitzant eixos i unitats adequades.
2.3. Descriu les característiques més importants que s’extreuen d’una gràfica i assenyala els valors puntuals o in-
tervals de la variable que les determinen, utilitzant tant llapis i paper com mitjans informàtics.
2.4. Relaciona diferents taules de valors i les seues gràfiques corresponents en casos senzills i justifica la decisió.
2.5. Utilitza amb destresa elements tecnològics específics per dibuixar gràfiques.
Bloc 5. Estadística i probabilitat 
1.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar i l’estadística.
1.2. Formula i comprova conjectures sobre els resultats d’experiments aleatoris i simulacions.
1.3. Utilitza el vocabulari adequat per interpretar i comentar taules de dades, gràfics estadístics i paràmetres es-
tadístics.
1.4. Interpreta un estudi estadístic a partir de situacions concretes pròximes a l’alumne.
2.1. Discrimina si les dades recollides en un estudi estadístic corresponen a una variable discreta o contínua. 2.2.
Elabora taules de freqüències a partir de les dades d’un estudi estadístic, amb variables discretes i contínues.
2.3. Calcula els paràmetres estadístics (mitjana aritmètica, recorregut, desviació típica, quartils…), en variables
discretes i contínues, amb l’ajuda de la calculadora o d’un full de càlcul.
2.4. Representa gràficament dades estadístiques recollides en taules de freqüències, mitjançant diagrames de
barres i histogrames.
3.1. Calcula la probabilitat de successos amb la regla de Laplace i utilitza, especialment, diagrames d’arbre o taules
de contingència per al recompte de casos.
3.2. Calcula la probabilitat de successos compostos senzills en què intervinguen dues experiències aleatòries simul-
tànies o consecutives. 

4t ESO Orientades als ensenyaments acadèmiques

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más caracte -
rísticas: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 
1.1. Reconeix els diferents tipus nombres (naturals, enters, racionals i irracionals i reals), indicant el criteri se-

guit, i els utilitza per a representar i interpretar adequadament informació quantitativa.
1.2. Aplica propietats característiques dels nombres en utilitzar-los en contextos de resolució de problemes.

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e in -
tercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito acadé-
mico.
2.1. Opera amb eficàcia emprant càlcul mental, algoritmes de llapis i paper, calculadora o programes informà-

tics, i utilitzant la notació més adequada.
2.2. Realitza estimacions correctament i jutja si els resultats obtinguts són raonables.
2.3. Estableix les relacions entre radicals i potències, opera aplicant les propietats necessàries i resol proble-

mes contextualitzats.
2.4. Aplica percentatges a la resolució de problemes quotidians i financers i valora l'ocupació de mitjans tecno-

lògics quan la complexitat de les dades ho requerisca.
2.5. Calcula logaritmes senzills a partir de la seua definició o mitjançant l'aplicació de les seues propietats i re-

sol problemes senzills.
2.6. Compara, ordena, classifica i representa diferents tipus de nombres sobre la recta numèrica utilitzant di-

ferents escales.
2.7. Resol problemes que requerisquen conceptes i propietats específiques dels nombres.

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones
y propiedades.
3.1. S'expressa de manera eficaç fent ús del llenguatge algebraic.
3.2. Obté les arrels d'un polinomi i el factoriza utilitzant la regla de Ruffini o un altre mètode més adequat.
3.3. Realitza operacions amb polinomis, igualtats notables i fraccions algebraiques senzilles.

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para
resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
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4.1. Fa ús de la descomposició factorial per a la resolució d'equacions de grau superior a dos.
4.2. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, ho estudia i resol, mitjan-

çant inequacions, equacions o sistemes, i interpreta els resultats obtinguts.

BLOC 3. GEOMETRIA

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la
trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales.
1.1. Utilitza conceptes i relacions de la trigonometria bàsica per a resoldre problemes emprant mitjans tecnolò -

gics, si calguera, per a realitzar els càlculs.
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los ins-

trumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.
2.1. Utilitza les eines tecnològiques, estratègies i fórmules apropiades per a calcular angles, longituds, àrees i

volums de cossos i figures geomètriques.
2.2. Resol triangles utilitzant les raons trigonomètriques i les seues relacions.
2.3. Utilitza les fórmules per a calcular àrees i volums de triangles, quadrilàters, cercles, paral·lelepípedes, pi -

ràmides, cilindres, cons i esferes i les aplica per a resoldre problemes geomètrics, assignant les unitats
apropiades.

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, des-
cribir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
3.1. Estableix correspondències analítiques entre les coordenades de punts i vectors.
3.2. Calcula la distància entre dos punts i el mòdul d'un vector.
3.3. Coneix el significat de pendent d'una recta i diferents formes de calcular-la.
3.4. Calcula l'equació d'una recta de diverses formes, en funció de les dades conegudes
3.5. Reconeix diferents expressions de l'equació d'una recta i les utilitza en l'estudi analític de les condicions

d'incidència, paral·lelisme i perpendicularitat.
3.6. Utilitza recursos tecnològics interactius per a crear figures geomètriques i observar les seues propietats i

característiques.

BLOC 4. FUNCIONS

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
1.1. Identifica i explica relacions entre magnituds que poden ser descrites mitjançant una relació funcional i as-

socia les gràfiques amb les seues corresponents expressions algebraiques.
1.2. Explica i representa gràficament el model de relació entre dues magnituds per als casos de relació lineal,

quadràtica, proporcionalitat inversa, exponencial i logarítmica, emprant mitjans tecnològics, si cal.
1.3. Identifica, estima o calcula paràmetres característics de funcions elementals.
1.4. Expressa raonadament conclusions sobre un fenomen a partir del comportament d'una gràfica o dels valors

d'una taula.
1.5. Analitza el creixement o decreixement d'una funció mitjançant la taxa de variació mitjana calculada a par-

tir de l'expressió algebraica, una taula de valors o de la pròpia gràfica.
1.6. Interpreta situacions reals que responen a funcions senzilles: lineals, quadràtiques, de proporcionalitat in-

versa, definides a trossos i exponencials i logarítmiques.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asocia-

das a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados fina-
les. 
2.1. Interpreta críticament dades de taules i gràfics sobre diverses situacions reals.
2.2. Representa dades mitjançant taules i gràfics utilitzant eixos i unitats adequades.
2.3. Descriu les característiques més importants que s'extrauen d'una gràfica assenyalant els valors puntuals o

intervals de la variable que les determinen utilitzant tant llapis i paper com mitjans tecnològics.
2.4. Relaciona diferents taules de valors i les seues gràfiques corresponents.

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabili -
dades y técnicas de recuento adecuadas.
1.1. Aplica en problemes contextualitzats els conceptes de variació, permutació i combinació.
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1.2. Identifica i descriu situacions i fenòmens de caràcter aleatori, utilitzant la terminologia adequada per a
descriure successos.

1.3. Aplica tècniques de càlcul de probabilitats en la resolució de diferents situacions i problemes de la vida
quotidiana.

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.
2.1. Aplica la regla de Laplace i utilitza estratègies de recompte senzilles i tècniques combinatòries.
2.2. Calcula la probabilitat de successos compostos senzills utilitzant, especialment, els diagrames d'arbre o les

taules de contingència.
2.3. Resol problemes senzills associats a la probabilitat condicionada.
2.4. Analitza matemàticament algun joc d'atzar senzill, comprenent les seues regles i calculant les probabilitats

adequades.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que apare -

cen en los medios de comunicación.
3.1. Utilitza un vocabulari adequat per a descriure, quantificar i analitzar situacions relacionades amb l'atzar.

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en dis-
tribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u
ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
4.1. Interpreta críticament dades de taules i gràfics estadístics.
4.2. Representa dades mitjançant taules i gràfics estadístics utilitzant els mitjans tecnològics més adequats.
4.3. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics d'una distribució de dades utilitzant els mitjans més ade-

quats (llapis i paper, calculadora o ordinador).
4.4. Selecciona una mostra aleatòria i en valora la representativitat en mostres molt petites. 
4.5. Representa diagrames de dispersió i interpreta la relació existent entre les variables.

Batxillerat

Matemàtiques Batxillerat I
BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA
1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres (reals i complexos) i els utilitza per representar i interpretar adequa-
dament informació quantitativa.
1.2. Realitza operacions numèriques amb eficàcia, emprant càlcul mental, algoritmes de llapis i paper, calculadora o
eines informàtiques.
1.3. Utilitza la notació numèrica més adequada a cada context i justifica la seua idoneïtat.
1.4. Obté fites d’error i estimacions en els càlculs aproximats que realitza valorant i justificant la necessitat d’es-
tratègies adequades per minimitzar-les.
1.5. Coneix i aplica el concepte de valor absolut per calcular distàncies i tractar desigualtats.
1.6. Resol problemes en què intervenen nombres reals i la seua representació i interpretació en la recta real.
2.1. Valora els nombres complexos com a ampliació del concepte de nombre real i els utilitza per obtenir la solució 
d’equacions de segon grau amb coeficients reals sense solució real.
2.2. Opera amb nombres complexos, i els representa gràficament, i utilitza la fórmula de Moivre en el cas de les 
potències.
3.1. Aplica correctament les propietats per calcular logaritmes senzills en funció d’altres coneguts.
3.2. Resol problemes associats a fenòmens físics, biològics o econòmics mitjançant l’ús de logaritmes i les seues 
propietats
4.1. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, estudia i classifica un sistema
d’equacions lineals plantejat (com a màxim de tres equacions i tres incògnites), el resol mitjançant el mètode de 
Gauss, en els casos que siga possible, i l’aplica per resoldre problemes.
4.2. Resol problemes en els quals es necessiti el plantejament i resolució d’equacions (algebraiques i no algebrai-
ques) i inequacions (primer i segon grau), i interpreta els resultats en el context del problema.
BLOC 3. ANÀLISI
1.1. Reconeix analíticament i gràficament les funcions reals de variable real elementals.
1.2. Selecciona de manera adequada i raonada eixos, unitats, domini i escales, i reconeix i identifica els errors d’in-
terpretació derivats d’una mala elecció.
1.3. Interpreta les propietats globals i locals de les funcions, comprovant els resultats amb l’ajuda de mitjans tec-
nològics en activitats abstractes i problemes contextualitzats.
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1.4. Extrau i identifica informacions derivades de l’estudi i anàlisi de funcions en contextos real
2.1. Comprèn el concepte de límit, fa les operacions elementals per calcular-lo, i aplica els processos per resoldre 
indeterminacions.
2.2. Determina la continuïtat d’una funció en un punt a partir de l’estudi del seu límit i del valor de la funció, per 
extreure conclusions en situacions reals.
2.3. Coneix les propietats de les funcions contínues, i representa la funció en un entorn dels punts de discontinuï-
tat
3.1. Calcula la derivada d’una funció usant els mètodes adequats i l’empra per estudiar situacions reals i resoldre 
problemes.
3.2. Deriva funcions que són composició de diverses funcions elementals mitjançant la regla de la cadena.
3.3. Determina el valor de paràmetres perquè es verifiquin les condicions de continuïtat i derivabilitat d’una funció 
en un punt.
4.1. Representa gràficament funcions, després d’un estudi complet de les seues característiques mitjançant les ei-
nes bàsiques de l’anàlisi.
4.2. Utilitza mitjans tecnològics adequats per representar i analitzar el comportament local i global de les funci-
ons.
BLOC 4. GEOMETRIA I TRIGONOMETRIA
1.1. Coneix les raons trigonomètriques d’un angle,el seu doble i meitat, així com les de l’angle suma i diferència d’uns
altres dos.
2.1. Resol problemes geomètrics del món natural, geomètric o tecnològic, utilitzant els teoremes del sinus, del cosi-
nus i de la tangent i les fórmules trigonomètriques usuals.
3.1. Empra amb assiduïtat les conseqüències de la definició de producte escalar per normalitzar vectors, calcular el
cosinus d’un angle, estudiar l’ortogonalitat de dos vectors o la projecció d’un vector sobre un altre.
3.2. Calcula l’expressió analítica del producte escalar, del mòdul i del cosinus de l’angle.
4.1. Calcula distàncies entre punts i d’un punt a una recta, així com angles entre dues rectes.
4.2. Obté l’equació d’una recta en les seues diverses formes, identificant en cada cas els seus elements caracterís-
tics.
4.3. Reconeix i diferencia analíticament les posicions relatives de les rectes.
5.1. Coneix el significat de lloc geomètric, identificant els llocs més usuals en geometria plana així com les seues 
característiques.
5.2. Fa investigacions utilitzant programes informàtics específics en els quals cal seleccionar, estudiar posicions 
relatives i fer interseccions entre rectes i les diferents còniques estudiades.
BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
1.1. Elabora taules bidimensionals de freqüències a partir de les dades d’un estudi estadístic, amb variables discre-
tes i contínues.
1.2. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics més usuals en variables bidimensionals.
1.3. Calcula les distribucions marginals i diferents distribucions condicionades a partir d’una taula de contingència, 
així com els seus paràmetres (mitjana, variància i desviació típica).
1.4. Decideix si dues variables estadístiques són o no dependents a partir de les seues distribucions condicionades i
marginals.
1.5. Usa adequadament mitjans tecnològics per organitzar i analitzar dades des del punt de vista estadístic, calcu-
lar paràmetres i generar gràfics estadístics.
2.1. Distingeix la dependència funcional de la dependència estadística i estima si dues variables són o no estadísti-
cament dependents mitjançant la representació del núvol de punts.
2.2. Quantifica el grau i sentit de la dependència lineal entre dues variables mitjançant el càlcul i interpretació del 
coeficient de correlació lineal.
2.3. Calcula les rectes de regressió de dues variables i obté prediccions a partir d’elles.
2.4. Avalua la fiabilitat de les prediccions obtingudes a partir de la recta de regressió mitjançant el coeficient de 
correlació lineal.
3.1. Descriu situacions relacionades amb l’estadística utilitzant un vocabulari adequat.

Matemàtiques Batxillerat II
BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA
1.1. Utilitza el llenguatge matricial per representar dades facilitades mitjançant taules o grafs i per representar
sistemes d’equacions lineals, tant de forma manual com amb el suport de mitjans tecnològics adequats.

Programació Departament Matemàtiques 21-22.odt Pàgina 45 de 99



1.2. Realitza operacions amb matrius i aplica les propietats d’aquestes operacions adequadament, de forma manual o
amb el suport de mitjans tecnològics.
1.3. Determina el rang d’una matriu, fins a ordre 4, aplicant el mètode de Gauss o determinants.
1.4. Determina les condicions perquè una matriu tinga inversa i la calcula emprant el mètode més adequat.
2.1. Resol problemes susceptibles de ser representats matricialment i interpreta els resultats obtinguts.
2.2. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, estudia i classifica el sistema
d’equacions lineals plantejat, el resol en els casos que siga possible, i l’aplica per resoldre problemes
BLOC 3. ANÀLISI
1.1. Coneix les propietats de les funcions contínues, i representa la funció en un entorn dels punts de discontinuïtat.
1.2. Aplica els conceptes de límit i derivada, així com els teoremes relacionats, a la resolució de problemes.
2.1. Aplica la regla de L’Hôpital per resoldre indeterminacions en el càlcul de límits.
2.2. Planteja problemes d’optimització relacionats amb la geometria o amb les ciències experimentals i socials, els
resol i interpreta el resultat obtingut dins el context.
3.1. Aplica els mètodes bàsics per al càlcul de primitives de funcions.
4.1. Calcula l’àrea de recintes limitats per rectes i corbes senzilles o per dues corbes.
4.2. Utilitza els mitjans tecnològics per representar i resoldre problemes d’àrees de recintes limitats per funcions
conegudes.
BLOC 4. GEOMETRIA
1.1. Realitza operacions elementals amb vectors, fent servir correctament els conceptes de base i de dependència i
independència lineal.
2. Resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans utilitzant les diferents
equacions de la recta i del pla en l’espai.
2.1. Expressa l’equació de la recta de les seues diferents formes, passant d’una a l’altra correctament, identificant
en cada cas els seus elements característics, i resolent els problemes afins entre rectes.
2.2. Obté l’equació del pla en les seues diferents formes, passant d’una a l’altra correctament.
2.3. Analitza la posició relativa de plans i rectes en l’espai, aplicant mètodes matricials i algebraics.
2.4. Obté les equacions de rectes i plans en diferents situacions.3.1. Fa servir el producte escalar i vectorial de
dos vectors, significat geomètric, expressió analítica i propietats.
3.2. Coneix el producte mixt de tres vectors, el seu significat geomètric, la seua expressió analítica i propietats.
3.3. Determina angles, distàncies, àrees i volums utilitzant els productes escalar, vectorial i mixt, aplicant-los en
cada cas a la resolució de problemes geomètrics.
3.4. Realitza investigacions utilitzant programes informàtics específics per seleccionar i estudiar situacions noves
de la geometria relatives a objectes com l’esfera.
BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
1.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos mitjançant la regla de Laplace, les
fórmules derivades de l’axiomàtica de Kolmogorov i diferents tècniques de recompte.
1.2. Calcula probabilitats a partir dels esdeveniments que constitueixen una partició de l’espai mostral.
1.3. Calcula la probabilitat final d’un esdeveniment aplicant la fórmula de Bayes.
2.1. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució binomial, obté els seus paràmetres i
calcula la seua mitjana i desviació típica.
2.2. Calcula probabilitats associades a una distribució binomial a partir de la seua funció de probabilitat, de la taula
de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica.
2.3. Coneix les característiques i els paràmetres de la distribució normal i valora la seua importància al món cientí -
fic.
2.4. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
normal a partir de la taula de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica.
2.5. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
binomial a partir de la seua aproximació per la normal valorant si es donen les condicions necessàries perquè siga
vàlida.
3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar.

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS DE 1r DE BATXILLERAT 
BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 
1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres reals (racionals i irracionals) i els utilitza per representar i interpre -
tar adequadament informació quantitativa
1.2. Representa correctament informació quantitativa mitjançant intervals de nombres reals.
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1.3. Compara, ordena, classifica i representa gràficament, qualsevol nombre real.
1.4. Realitza operacions numèriques amb eficàcia, emprant càlcul mental, algoritmes de llapis i paper, calculadora o
programes informàtics, utilitzant la notació més adequada i controlant l’error quan aproxima.
2.1. Interpreta i contextualitza correctament paràmetres d’aritmètica mercantil per resoldre problemes de l’àmbit
de la matemàtica financera (capitalització i amortització simple i composta) mitjançant els mètodes de càlcul o re-
cursos tecnològics apropiats
3.1. Utilitza de manera eficaç el llenguatge algebraic per representar situacions plantejades en contextos reals.
3.2. Resol problemes relatius a les ciències socials mitjançant la utilització d’equacions o sistemes d’equacions. 3.3
Realitza una interpretació contextualitzada dels resultats obtinguts i els exposa amb claredat.
BLOC 3. ANÀLISI 
1.1. Analitza funcions expressades en forma algebraica, per mitjà de taules o gràficament, i les relaciona amb fenò-
mens quotidians, econòmics, socials i científics extraient i replicant models.
1.2. Selecciona de manera adequada i raonadament eixos, unitats i escales reconeixent i identificant els errors
d’interpretació derivats d’una mala elecció, per realitzar representacions gràfiques de funcions.
1.3. Estudia i interpreta gràficament les característiques d’una funció comprovant els resultats amb l’ajuda de mit -
jans tecnològics en activitats abstractes i problemes contextualitzats.
2.1. Obté valors desconeguts mitjançant interpolació o extrapolació a partir de taules o dades i els interpreta en
un context.
3.1. Calcula límits finits i infinits d’una funció en un punt o en l’infinit per estimar les tendències d’una funció. 3.2.
Calcula, representa i interpreta les asímptotes d’una funció en problemes de les ciències socials.
4.1. Examina, analitza i determina la continuïtat d’una funció en un punt per extreure conclusions en situacions re-
als.
5.1. Calcula la taxa de variació mitjana en un interval i la taxa de variació instantània, les interpreta geomètrica-
ment i les empra per resoldre problemes i situacions extretes de la vida real.
5.2. Aplica les regles de derivació per calcular la funció derivada d’una funció i obtenir la recta tangent a una fun-
ció en un punt donat.
BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 
1.1. Elabora i interpreta taules bidimensionals de freqüències a partir de les dades d’un estudi estadístic, amb vari-
ables discretes i contínues.
1.2. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics més usuals en variables bidimensionals per aplicar-los en situa-
cions de la vida real.
1.3. Troba les distribucions marginals i diferents distribucions condicionades a partir d’una taula de contingència,
així com els seus paràmetres per aplicar-los en situacions de la vida real.
1.4. Decideix si dues variables estadístiques són o no estadísticament dependents a partir de les seues distribuci -
ons condicionades i marginals per poder formular conjectures.
1.5. Usa adequadament mitjans tecnològics per organitzar i analitzar dades des del punt de vista estadístic, calcu-
lar paràmetres i generar gràfics estadístics.
2.1. Distingeix la dependència funcional de la dependència estadística i estima si dues variables són o no estadísti -
cament dependents mitjançant la representació del núvol de punts en contextos quotidians.
2.2. Quantifica el grau i sentit de la dependència lineal entre dues variables mitjançant el càlcul i interpretació del
coeficient de correlació lineal per poder obtenir conclusions.
2.3. Calcula les rectes de regressió de dues variables i obté prediccions a partir d’elles.
2.4. Avalua la fiabilitat de les prediccions obtingudes a partir de la recta de regressió mitjançant el coeficient de
determinació lineal en contextos relacionats amb fenòmens econòmics i socials.
3.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos mitjançant la regla de Laplace, les
fórmules derivades de l’axiomàtica de Kolmogorov i diferents tècniques de recompte.
3.2. Construeix la funció de probabilitat d’una variable discreta associada a un fenomen senzill i calcula els seus pa-
ràmetres i algunes probabilitats associades.
3.3. Construeix la funció de densitat d’una variable contínua associada a un fenomen senzill i calcula els seus parà-
metres i algunes probabilitats associades.
4.1. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució binomial, obté els seus paràmetres i
calcula la seua mitjana i desviació típica.
4.2. Calcula probabilitats associades a una distribució binomial a partir de la seua funció de probabilitat, de la taula
de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica i les aplica en diverses situaci -
ons.
4.3. Distingeix fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant una distribució normal, i valora la seua importància en
les ciències socials.
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4.4. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
normal a partir de la taula de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica, i les
aplica en diverses situacions.
4.5. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
binomial a partir de la seua aproximació per la normal valorant si es donen les condicions necessàries perquè siga
vàlida
5.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar i l’estadística.
5.2. Raona i argumenta la interpretació d’informacions estadístiques o relacionades amb l’atzar presents en la vida
quotidiana.

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS DE 2n DE BATXILLERAT 
BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 
1.1. Disposa en forma de matriu informació procedent de l’àmbit social per poder resoldre problemes amb major
eficàcia.
1.2. Utilitza el llenguatge matricial per representar dades facilitades mitjançant taules i per representar sistemes
d’equacions lineals.
1.3. Realitza operacions amb matrius i aplica les propietats d’aquestes operacions adequadament, de forma manual i
amb el suport de mitjans tecnològics.
 2.1. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, el sistema d’equacions lineals
plantejat (com a màxim de tres equacions i tres incògnites), el resol en els casos que siga possible, i l’aplica per re-
soldre problemes en contextos reals.
2.2. Aplica les tècniques gràfiques de programació lineal bidimensional per resoldre problemes d’optimització de
funcions lineals que estan subjectes a restriccions i interpreta els resultats obtinguts en el context del problema.
BLOC 3. ANÀLISI 
2.1. Representa funcions i obté l’expressió algebraica a partir de dades relatives a les seues propietats locals o
globals i extreu conclusions en problemes derivats de situacions reals.
2.2. Planteja problemes d’optimització sobre fenòmens relacionats amb les ciències socials, els resol i interpreta el
resultat obtingut dins el context.
1.2. Calcula les asímptotes de funcions senzilles racionals, exponencials i logarítmiques.
3.1. Aplica la regla de Barrow al càlcul d’integrals definides de funcions elementals immediates.
3.2. Aplica el concepte d’integral definida per calcular l’àrea de recintes plans delimitats per una o dues corbes.
BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 
1.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos mitjançant la regla de Laplace, les
fórmules derivades de l’axiomàtica de Kolmogorov i diferents tècniques de recompte.
1.2. Calcula probabilitats d’esdeveniments a partir dels esdeveniments que constitueixen una partició de l’espai
mostral.
1.3. Calcula la probabilitat final d’un esdeveniment aplicant la fórmula de Bayes.
1.4. Resol una situació relacionada amb la presa de decisions en condicions d’incertesa en funció de la probabilitat
de les diferents opcions.
3.1. Utilitza les eines necessàries per estimar paràmetres desconeguts d’una població i presentar les inferències
obtingudes mitjançant un vocabulari i representacions adequades.
3.2. Identifica i analitza els elements d’una fitxa tècnica en un estudi estadístic senzill.
3.3. Analitza de forma crítica i informació argumentada estadística present en els mitjans de comunicació i altres
àmbits en una de la vida quotidiana.

FP
Així com a l’apartat anterior apareixen els continguts de Ciències Aplicades I agrupats per resultat d’aprenentat-
ge, llistem ací els criteris d’avaluació, agrupats també per resultat d’aprenentatge:

Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació

M1.  Resuelve  problemas  mate-
máticos  en  situaciones  cotidia-
nas, utilizando los elementos bá-
sicos del lenguaje matemático y
sus operaciones.

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para in-
terpretar adecuadamente la información cuantitativa.
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o me-
diante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.
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d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las pro-
piedades.
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números
muy grandes o muy pequeños.
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente proporcionales.
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

C2. Reconoce las instalaciones y
el material  de laboratorio valo-
rándolos como recursos necesa-
rios  para  la  realización  de  las
prácticas.

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a
realizar. 
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del labora-
torio. 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una
de la técnicas experimentales que se van a realizar.

CM3.  Identifica  propiedades
fundamentales de la materia en
las diferentes formas en las que
se  presenta  en  la  naturaleza,
manejando sus magnitudes físi-
cas y sus unidades fundamenta-
les en unidades de sistema mé-
trico decimal.

a) Se han descrito las propiedades de la materia. 
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del
sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales
homogéneos y heterogéneos. 
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se pre-
senta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de esta-
do. 
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la
naturaleza. 
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas
su temperatura de fusión y ebullición.
j)  Se  han  establecido  diferencias  entre  ebullición  y  evaporación  utilizando
ejemplos sencillos. 

C4. Utiliza el método más ade-
cuado  para  la  separación  de
componentes  de mezclas senci-
llas relacionándolo con el proce-
so  físico  o  químico  en  que  se
basa.

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compues-
tos. 
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos
y los elementos químicos.
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por
métodos sencillos.
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacio-
nados con las profesiones, utilizando las TIC. 
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

C5.  Reconoce  cómo  la  energía
está  presente  en  los  procesos
naturales describiendo fenóme-
nos simples de la vida real.

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de mani-
fiesto la intervención de la energía 
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utili-
zación) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y
de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 
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C6. Localiza las estructuras ana-
tómicas  básicas  discriminando
los sistemas o aparatos a los que
pertenecen y asociándolos a las
funciones que producen en el or-
ganismo.

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano,
y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han rese-
ñado sus asociaciones. 
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente
los aparatos y sistemas.

C7. Diferencia la salud de la en-
fermedad,  relacionando  los  há-
bitos  de vida con las  enferme-
dades  más  frecuentes  recono-
ciendo los principios básicos de
defensa contra las mismas.

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infeccio-
sas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los
tratamientos.
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas ha-
bituales con el contagio producido.
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de
la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infeccio-
sas. 
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la pre-
vención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y
sistemas. 
f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se pro-
ducen en los trasplantes. 
g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su en-
torno profesional más cercano. 
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones
cotidianas.

C8. Elabora menús y dietas equi-
libradas  sencillas  diferenciando
los  nutrientes  que  contienen  y
adaptándolos a los distintos pa-
rámetros  corporales  y  a  situa-
ciones diversas.

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la
salud.
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio fí-
sico en el cuidado del cuerpo humano.
d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias
para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de
la misma.
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales
de su entorno.
f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en
un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red
las propiedades de los alimentos.

M9.  Resuelve  situaciones  coti-
dianas,  utilizando  expresiones
algebraicas sencillas y aplicando
los  métodos  de  resolución  más
adecuados.

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante
expresiones algebraicas.
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de
desarrollo y factorización.
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se preci-
se el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.
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6. Instruments d’avaluació.
L'avaluació dels alumnes es farà tenint en compte:

• el treball fet a classe,
• el treball fet a casa al seu moment,
• la puntuació obtinguda als exàmens efectuats fins a l'avaluació. Aquestes proves tindran les següents ca-

racterístiques:
◦ Constaran d’un màxim de deu preguntes.
◦ Els continguts que apareguen en les proves de cada avaluació seran triats dels recollits en la progra -

mació i del temari desenvolupat fins aquest moment.
◦ Els exàmens es realitzaran a bolígraf i no es podrà utilitzar tippex.
◦ En cas d’exàmens de recuperació, a vegades, per facilitar que més alumnes puguen aprovar, es podran

fer proves més senzilles limitant la nota màxima de la prova per baix de 10 punts. Aquesta circums-
tància ha de constar expressament en el full on es dona la prova.

◦ En algunes circumstàncies o per la pròpia complexitat dels temes a avaluar, sobretot a batxillerat, al-
gunes proves podran realitzar-se en varies sessions.

◦ Els continguts als que s'atendran els exàmens de la convocatòria extraordinària es publicaran en el
tauló del departament puix els continguts d’aquesta programació poden sofrir modificacions al llarg
del curs.

• L'actitud de l'alumne, per a la qual podem observar diferents aspectes com:
◦ Puntualitat.
◦ Porta el material necessari.
◦ Està atent.
◦ Respecten els companys 
◦ Participa: pregunta, ix a la pissarra, aporta idees, .....
◦ Lliura treballs i activitats demanades.
◦ Estudia a casa.
◦ No deixa els exàmens en blanc.
◦ Corregeix a casa els exàmens ja fets.
◦ ....

Per valorar el treball diari dels alumnes, es podran corregir les activitats a la pissarra o bé recollir-les per a una
correcció individual.

7. Criteris de qualificació.
A l’hora de corregir i puntuar les proves, es tindrà en compte el següent:
◦ La puntuació de cada pregunta serà el resultat de dividir la qualificació màxima entre la quantitat de

preguntes presentades, excepte que s'hi especifique, per escrit, una valoració diferent en la mateixa
prova. 

◦ En cap cas els errors comesos en una pregunta afectaran la puntuació de la resta de preguntes. 
◦ La correcció tindrà un caràcter positiu,  és a dir, partint de zero i sumant punts pels encerts que

l’alumne vaja obtenint. Com a excepció a l’apartat anterior, els errors molt greus, del tipus 3a  ‒ a = 3;

‒(a  +  b)  =  ‒a  +  b;  (a  +  b)2  =  a2  +  b2;  √a2+b2=a+b ;  
6a+b

2
=3a+b o,  en  nivells  superiors,

ln(x )

x
=ln ;

x
x2+3

=
1
x

+
x
3

, donar respostes contradictòries en la resposta del mateix exercici,

etc. es penalitzaran especialment i poden suposar un 0 en l’apartat o en la pregunta.
◦ En cas d’errors de càlcul o al copiar un enunciat, es valorarà la coherència del desenvolupament poste-

rior, sempre que aquest error no ens porte a un problema més senzill que el proposat inicialment.
◦ En exàmens on hagen d’escollir entre diverses opcions i realitzen exercicis de diverses, només s’avalu-

arà els exercicis de la primera opció que aparega físicament en el paper de l’examen.
◦ Quan un alumne falte a un examen sense cap justificació, obtindrà una qualificació de 0 en dita prova.
◦ Tanmateix, si durant una prova o a l’hora de la seua correcció, tant ordinària com extraordinària, ob-

servem que un alumne està copiant o intentant copiar o ha copiat li correspondrà una nota de 0 en eixa
prova. Aquesta acció també afectarà a la nota de l'apartat d'actitud. I s’informarà a l’equip docent i a
la família.
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Per als alumnes del primer i segon d'ESO, el 60% de la nota de cada alumne correspondrà als coneixe-
ments demostrats en els diferents tipus de proves, un 20% correspondrà a la llibreta i el treball diari (s’hi valorarà
l’organització d’apunts, exercicis, etc. en la llibreta així com la correcció de les activitats realitzades) i l'altre 20%
a l’actitud mostrada per l’alumne tant a classe com en el treball demanat per a casa o, fins i tot, en les proves (s’hi
valorarà el comportament, la realització de les activitats encomanades, l’esforç, l’assistència,...) i la participació en
altres activitats organitzades pel departament. També es tindran en compte les aportacions de l'alumne a les dis-
cussions i debats de classe, així com d'idees i material per a noves activitats.

En el cas de l’àmbit de primer al menys un 40% de la nota de proves intentarem que ho siga de proves con-
juntes del tema. Deixant un màxim del 60% al resultat de proves específiques de continguts matemàtics.

Per als grups de  tercer de matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats es mantindran en  un
60%-20%-20% 

Per als grups de tercer de matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i quart de matemàti-
ques orientades als ensenyaments aplicats els percentatges seran del 70%, 15% i 15% respectivament

En els grups de quart de matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics els percentatges seran
del 80%, 10% i 10% respectivament.

Per a cada avaluació, la part corresponent a coneixements s'obtindrà com la mitjana de les puntuacions ob-
tingudes fins aquell moment. A les altres dues parts es considerarà només una puntuació, que haurà de reflectir la
progressió de l'alumne des de l'inici del curs.

Per a les avaluacions la qualificació serà el natural més proper a la mitjana ponderada de les puntuacions
obtingudes. 

Per al Batxillerat els criteris són els següents:
En batxillerat, el 90% de la nota correspondrà als coneixements demostrats en els exàmens i el 10% a di -

verses activitats.
Per a cada avaluació la qualificació també serà el natural més proper a la mitjana de les puntuacions obtin-

gudes fins eixa data.
A les Ciències Aplicades I d’Allotjament i Bugaderia, en cada avaluació amb notes, el 15% de la nota de

cada alumne correspondrà a l'actitud mostrada fins el moment, un 35% a les activitats de classe i l'altre 50% a la
consecució dels objectius demostrada en els següents tipus de proves:

 proves escrites individuals.
 treballs escrits que podran ser individuals o per parelles.

Sistema de recuperació
Les recuperacions es realitzaran per temes o blocs temàtics, deixant a criteri de cada professor efectu-

ar-les cap a final de curs o al llarg d'aquest. En aquest últim cas, al mes de juny podrà haver-hi (si el professor ho
considera oportú) una altra oportunitat per a aquells alumnes que no hagen aprovat alguna de les recuperacions.
Aquest podria ser un examen final de tota la matèria del curs.

Així, es permetrà a l'alumnat repetir algunes activitats de classe i fer exàmens de recuperació parcials. A
final de curs, un examen final podrà substituir tot el que s'ha fet al llarg del curs, com la prova extraordinària.

Si cap alumne canviara de professor farà les proves de recuperació amb el nou professor.
En cas de suspendre l’assignatura, l'alumne se n'ha d'examinar a les proves extraordinàries de tota la ma-

tèria del curs. Aquestes proves constaran de diverses preguntes sobre els blocs impartits.
En tractar-se d’una prova extraordinària, la nota serà aquella que resulta de corregir aquest examen.

ESO
En les parts corresponents a actitud, treball diari i llibreta es tindrà en compte l'evolució de l'alumne,

avaluant en cada puntuació si ha seguit les indicacions anteriors del professor.
Pel que fa als coneixements, tot i que només suposen entre el 60% i el 80% de la nota, i no exigim cap mí-

nim per bloc, es podran fer recuperacions com en Batxillerat. 
Per als alumnes amb matemàtiques pendents de cursos anteriors, vista l’experiència d’aquests anys, consi -

derem que cal fer un esforç per reenganxar-los des de l’inici del curs. A tal fi, podran aprovar les matemàtiques
pendents en els següents casos:

Obtenint una nota superior o igual a 5 en la primera avaluació del curs actual. O bé que la suma de les qua -
lificacions de les dues primeres avaluacions siga almenys un 8. Els que no estiguen en les circumstàncies anteriors,
disposaran de dues oportunitats més d’aprovar mitjançant un examen de tota la matèria, un al mes d’abril i l’altre a
finals de maig o principis de juny.
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Batxillerat
Els alumnes de 2n de batxillerat amb les matemàtiques pendents de primer tindran una primera oportunitat

al mes de setembre i dos o tres parcials en dates a concretar, i, si cal, un examen final de tota la matèria cap a fi-
nals d’abril o principis de maig.

8. Metodologia. Orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.
Existeixen unes normes generals que hem d’aplicar en la nostra funció docent:

La metodologia ha d’adaptar-se a cada grup d’alumnat. Hem d’intentar, tasca de vegades molt complicada, connec-
tar amb els interessos dels alumnes.

Hem d’actuar de manera que els alumnes aprenguen, sempre que siga possible, a través de l’observació i la
manipulació.

Hem de potenciar l’adquisició de destreses bàsiques, esquemes i estratègies personals a l’hora d’enfron-
tar-se a una situació problemàtica pròxima a l’alumne.
Habituar l’alumne a expressar-se de forma oral, per escrit i gràficament en situacions susceptibles de ser tracta-
des matemàticament, mitjançant un vocabulari específic de notacions i termes matemàtics.

Sempre que siga possible, introduirem els conceptes de forma intuïtiva.
Perquè l’alumne elabore i desenvolupe estratègies d‘identificació i resolució de problemes seguint un rao-

nament lògic, analitzant i valorant els resultats obtinguts, el professor dedicarà una atenció especial al desenvolu-
pament de la solució o solucions dels problemes.

Preveure l’organització de treball a l’aula.
Plantejar diferents formes d’agrupament. El treball en grup, davant de problemes que desperten la curio -

sitat i la reflexió dels alumnes, facilita el desenvolupament de certs hàbits per a defendre els seus arguments,
comparar distints criteris i poder seleccionar la decisió més adient.

Posar atenció en les interaccions entre mestre i alumne per afavorir la pràctica docent.
Preveure com organitzar la revisió del treball de l’alumnat i com proporcionar respostes amb elements de

millora.
Permetre l’alumnat que reflexione sobre el que fa, ho raone i explique.
Tenir previstes activitats alternatives per a algunes situacions.

L'alumne ha de comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, introdu-
int-lo a poc a poc, des del primer curs, en el llenguatge simbòlic matemàtic, essent desitjable un bon desenvolupa -
ment del mateix en l'últim curs. A tal efecte, en els exàmens, es presentaran enunciats o s'exigiran respostes que
necessiten passar del llenguatge simbòlic a l'escrit usual o a l'inrevés. Així mateix, l'alumne ha d'obtenir informa -
ció de forma autònoma i crítica, raó per la qual hem d'inculcar la utilització del llibre de text, i dels llibres de la bi -
blioteca del centre, d’internet, …. en especial en Batxillerat.

Perquè l'alumne pense abans d'escriure i per a què registren on s'equivoquen i el perquè, se'ls demanarà que
escriguen amb tinta, i no amb llapis, qualsevol resposta dins del treball de classe o dels exàmens.

Per afavorir l'estudi diari es podrà demanar als alumnes:
• la realització d'exercicis de consolidació a casa i escriure’ls ells a la pissarra.
• la confecció de resums i la comparació entre els continguts del llibre i allò recollit per ells a classe.
• la repetició, a casa, de les preguntes d'una prova que l'alumne no haja respost o no haja respost correcta -

ment.
• la resposta a les interpel·lacions orals o escrites que, inesperadament, els professors faran als alumnes en

relació amb allò que s'estiga tractant en classe.

S’utilitzaran diferents tipus de recursos:
• en paper, com els llibres de text de les editorials Anaya i SM, en ESO, o fotocòpies preparades pel pro -

fessorat, en totes les assignatures.
• En suport digital, com el correu electrònic, pàgines web, Aules,...
• En suport audiovisual, com vídeos, animacions,...
Per tant que l’alumne desenvolupe la competència matemàtica desitjable en l’ESO, els membres del departa-

ment ens comprometem a treballar alguna de les activitats més complexes i contextualitzades de cada unitat di-
dàctica en cada curs d’ESO. Aquestes activitats ajuden a què l’alumnat aplique a la resolució de problemes reals,
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presentats en situacions molt variades, els conceptes i els procediments estudiats en cada unitat. A més a més, en
totes les activitats, tard o d’hora, es veuen obligats a prendre decisions, a valorar les solucions obtingudes,...

Per als alumnes de primer d’ESO seguirem les indicacions proposades per la direcció per facilitar la transició
des de l’escola: Estoig amb tres colors, llibreta quadriculada, .....

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats com-
plementàries.

A continuació presentem alguna de les estratègies d’ensenyança i aprenentatge que podem utilitzar en les
nostres aules, tant d’ESO com de Batxillerat, sempre depenent del tipus d’alumnat que tinguem i del tema que esti-
guem treballant.

L’aprenentatge basat en problemes és una metodologia d’ensenyament que involucra els alumnes de mane-
ra activa en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’un problema o situació comple-
xa.

L’esquema bàsic de treball consisteix en la definició del problema o situació per part del docent, encara
que també pot ser definit pel propi estudiant, a partir del qual se’ls demana als estudiants que, en grups de treball,
abordin les diferents fases que implica el procés de resolució del problema o situació.

Per a solucionar-lo correctament, han de buscar, entendre i integrar els conceptes bàsics de l’assignatura.
La pluja d’idees és una eina de treball en grup que facilita l’aparició d’idees sobre un tema o problema de-

terminat. El resultat desitjable en una sessió és que es creen un gran nombre de solucions o idees, siguen aquestes
possibles o impossibles d’aplicar en la realitat. Per aconseguir-ho, és necessari establir una sèrie de normes de con-
ducta: totes les idees són acceptables i ningú pot sotmetre a crítica les idees dels altres.

Els participants exposen les seues idees a mesura que les van pensant i totes són anotades. El procés de
pluja d’idees finalitza quan no es generen noves solucions. És llavors quan s’inicia la discussió crítica, analitzant el
valor de cadascuna de les aportacions realitzades així com la reflexió i argumentació quant a la seua viabilitat i
pertinència a l’aplicabilitat a la situació i/ o cas concret plantejat.

L'aprenentatge per indagació és una metodologia d'ensenyament-aprenentatge a través de la qual l'estu-
diant ha de trobar solucions a una situació problema a partir d'un procés de recerca. Aquesta metodologia se cen-
tra en l'afrontament de problemes i en el treball cooperatiu per part de l'estudiant. L'Aprenentatge per indagació
potencia el treball d'habilitats requerides per a un treballador en un món canviant: una persona resolutiva, que sà-
piga treballar en equip i tingui un pensament crític. Alhora és una metodologia que aporta major habilitat en pro-
cessos científics i matemàtics.

Hi ha varies formes de treballar sota aquesta metodologia: la indagació pot ser dirigida pels estudiants,
pel professor, o bé per ambdós. En qualsevol d'elles s'ha de tenir clar que l'aprenentatge requereix de temps per a
l'assimilació i, per tant, és fonamental crear espais de reflexió.
Per tal de desenvolupar l'aprenentatge per indagació es formularà, en primer lloc, la problemàtica i, a partir d'aquí,
l'alumnat haurà de proposar hipòtesis que hauran de validar o refutar mitjançant la observació, examinant llibres,
buscant evidències empíriques, interpretant dades i, a partir d'aquí, proposar respostes i prediccions, i exposar-les
de forma argumentada.

9. Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu o amb alumnat que reque-
risca actuacions per a la compensació de les desigualtats (mesures
de nivell III i nivell IV).

Els llibres escollits pel departament ofereixen els recursos bàsics per a què cada professor puga desenvo-
lupar diferents estratègies d'ensenyament amb l'objecte de facilitar els aprenentatges dels alumnes en funció de
les seues necessitats concretes.

No obstant això, el professor, amb l’ajut del propi departament i del Departament d’Orientació, pot con-
feccionar materials, amb activitats específiques i individuals de reforç i d’ampliació que donen suport als que té el
llibre de text.

En moltes ocasions es fa necessari un canvi de metodologia, on l’alumne tinga més temps per a interioritzar
els conceptes i adquirir destreses.

Per als alumnes d’ACIS, en els quals la distància entre el currículum ordinari del curs que fa i el currícu-
lum adaptat per a ell és com a mínim de dos cursos, s’elaboraran materials ajustats als distints nivells de primària.
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El Departament ha decidit agafar com a base els quadernets de l’Equipo Abaco “Matemáticas Fáciles” i
“Matemáticas transversales”. O utilitzar material proposat pel departament d’orientació.

En general, sempre que siga possible, treballaran blocs semblants als seus companys de classe, com s'indi-
ca en l'apartat seqüenciació de blocs.

Intentarem realitzar activitats que estiguen a l’abast de tots els alumnes, cadascun al seu nivell.
Els alumnes amb ACIS dedicaran a les matemàtiques les mateixes hores de classe que el seu grup amb el

professor de la matèria i almenys una hora amb el mestre de Pedagogia Terapèutica, que en farà les explicacions
necessàries. El professor de la matèria controlarà tot el treball referent a la matèria, ja que és qui els ha d'avalu -
ar.

Donat que les Adaptacions Significatives s'han d'elaborar cada any, el Departament ha preparat un marc
d'objectius bàsics de Primària a partir del qual cada professor elaborarà la corresponent adaptació per cadascun
dels seus alumnes que hi estiguen afectats, després de llegir l'informe del Departament d'Orientació. 

Per avaluar-los es portarà un seguiment quinzenal de les activitats realitzades. A més, aquests alumnes
s'examinaran dels seus continguts al mateix temps que la resta dels companys del grup. S'avaluaran només dels ob-
jectius marcats per a ells i que hagen treballat efectivament (o n'hagen tingut oportunitat).

10.Unitats didàctiques.

a) Organització de les unitats didàctiques.

ESO 
A primer d’eso, seguint les instruccions de conselleria, impartirem conjuntament biologia, tecnologia i matemàti-
ques.

En principi aquesta serà la organització de les unitats. 

Al ser la primera vegada, entenem que hem de ser flexibles i oberts a possibles modificacions 

UD1 i UD2 L’UNIVERS: UD1 Missió espacial i UD2 Per què és especial la Terra?

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀNDARDS
RD

f)

j)

L'univers.  Principals  models
sobre  el  seu  origen.  Algunes
explicacions històriques de el
problema de la  posició de la
Terra en l'Univers.

1º.BG.BL2.1.  Comparar
les idees principals so-
bre  l'origen  de  l'Uni-
vers  i  el  sistema  solar
desenvolupades  per  la
humanitat al llarg de la
història, i identificar les
seves  implicacions  ci-
entífiques i  socials  per
tenir  una  visió  crítica
sobre  l'evolució  de  el
pensament  científic
respecte a aquest pro-
blema.

1º.BG.BL2.1.1.  Reconeix  i  compara  els
principals  models  sobre  l'origen  de
l'Univers i el sistema solar desenvolupa-
des per la humanitat al llarg de la histò-
ria.

CMCT CSC BL2 EA 1.1

1º.BG.BL2.1.2. Identifica de forma críti-
ca les implicacions científiques i socials
dels canvis en el pensament científic al
llarg  de la història  sobre  els  principals
models de l'Univers proposats.

CMCT CSC BL2 EA 1.1

j) Característiques de el sistema
solar i dels seus components.
Representació  i  interpretació
de  les  diferents  escales  en
l'univers.
Mètodes d'observació del fir-
mament i utilització de tècni-

1º.BG.BL2.2.  Descriure
l'estructura  i  caracte-
rístiques  dels  compo-
nents  del  Sistema  So-
lar, relacionant-les amb
la  seva  posició,  i  dife-
renciar  els  moviments

1º.BG.BL2.2.1.  Representa  el  sistema
solar en esquemes o maquetes, situant-
ho en l'univers i utilitza la unitat astro-
nòmica i l'any llum per referir-se a les
dimensions del Sistema Solar i de l'Uni-
vers respectivament.

CMCT
BL2 EA 2.1
BL2 EA 3.1

1º.BG.BL2.2.2. Descriu l'estructura i ca- CMCT
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ques  d'orientació.  El  planeta
Terra. Característiques.
Interpretació de fenòmens re-
lacionats amb el moviment de
la Terra i de la Lluna.
Els moviments de la Terra i les
seves  conseqüències  (estaci-
ons, dia i nit, fases de la Lluna,
eclipsis, marees).

de la Terra i la Lluna in-
terpretant  l'existència
de  fenòmens  astronò-
mics observables diàri-
ament.

racterístiques dels components del Sis-
tema Solar, relacionant-les amb la seva
posició orbital  i  diferenciant  els plane-
tes interns dels externs.

1º.BG.BL2.2.3. Diferencia els moviments
de la Terra i la Lluna i les seves conse-
qüències,  interpretant,  a  partir  d'ells,
l'existència  de  fenòmens  astronòmics
observables, com el dia i la nit, les esta-
cions de l'any, les fases de la Lluna, les
marees i els eclipsis .

CMCT CSC
BL2 EA 4.1
BL2 EA 5.1
BL2 EA 5.2

1º.BG.BL2.2.4.  Descriu alguns  mètodes
d'orientació diürns i nocturns basats en
la posició dels astres i assenyala les se-
ves aplicacions a la vida quotidiana.

CMCT
BL2 EA 4.1
BL2 EA 5.1
BL2 EA 5.2

1º.BG.BL2.2.5.  Identifica  alguns  instru-
ments d'observació de l'univers, relacio-
nant-los amb l'avanç de el coneixement
científic i tecnològic en aquest camp.

CMCT

j)

Els materials terrestres: geos-

fera, atmosfera, hidrosfera.

La geosfera. Estructura i com-

posició  de  escorça,  mantell  i

nucli. 

Els  minerals  i  les  roques:  les

seves  propietats,  característi-

ques i aplicacions. Observació

de les característiques  de les

roques  i  identificació  de  les

propietats de les roques i dels

minerals. 

1º.BG.BL2.3.  Analitzar

l’estructura,  composi-

ció i característiques de

la  geosfera,  relacio-

nant-se  amb  la  seva

posició  i  descriure  les

propietats i algunes de

les aplicacions dels mi-

nerals i les roques més

freqüents  en  la  vida

quotidiana,  destacant

la seva rellevància eco-

nòmica  i  justificant  la

importància  de la  ges-

tió  sostenible  dels  re-

cursos minerals. 

1º.BG.BL2.3.1.  Identifica els grans  sub-
sistemes de La Terra: atmosfera, hidros-
fera, geosfera i biosfera reconeixent la
seva complexitat. 

1º.BG.BL2.3.2.  Analitza  l’estructura,
composició i característiques de les ca-
pes de la geosfera, relacionant-se amb
la seva posició relativa en esquemes o
models. 

1º.BG.BL2.3.3.  Descriu  algunes  propie-
tats dels minerals i les roques més fre-
qüents, destacant les seves aplicacions. 

1º.BG.BL2.3.4.  Il·lustrar  la  rellevància
econòmica  d’alguns  minerals  i  roques
justificant  la  importància  d’una  gestió
sostenible d’aquests recursos. 

1º.BG.BL2.3.5.Identifica  alguns  exem-
plars de minerals i roques, especialment
els que es troben en entorns pròxims,
amb l’ajuda de claus o catàlegs,  utilit-
zant criteris que permetran diferenciar-
los. 

CMCT

CSC

BL2 EA 6.1

BL2 EA 6.1
BL2 EA 6.2

BL2 EA 7.2
BL2 EA 7.3

BL2 EA 7.1

j) La atmosfera. Composició i es-

tructura.  Importància  de l’at-

mosfera  per  als  sers  vius.  La

hidrosfera.  L’aigua a la Terra.

Propietats. La biosfera. Carac-

terístiques que es van situar a

la Terra un planeta habitable. 

1º.BG.BL2.4.  Descriviu

les  característiques,

composició i propietats

de  l’atmosfera  i  de  la

hidrosfera, relacionant-

vos amb l’existència de

vida a la Terra. 

1º.BG.BL2.4.1.  Descriu  les  característi-
ques,  composició  i  propietats  generals
de les capes fluides (atmosfera i hidros-
fera)  de  la  Terra,  relacionant-se  amb
l’existència de la vida en ella. 

1º.BG.BL2.4.2.  Reconeix  les  principals
capes que es diferencien en l’atmosfe-
ra,  citant  els  fenòmens  característics
que ocorren en cada una i destacant la

CMCT

CSC

BL2 EA 8.1
BL2 EA 8.2
BL2 EA 8.3
BL2 EA 11.1

BL2 EA 8.1
BL2 EA 8.2
BL2 EA 8.3
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seva importància per als sers vius i les
seves implicacions en la tecnologia. 

1º.BG.BL2.4.3. Reconeix la influència de
la troposfera sobre els serveis vius i en
les activitats  humanes,  assenyalant  els
principals  fenòmens  meteorològics  i  la
seva relació amb les zones climàtiques. 

1º.BG.BL2.4.4. Determina la distribució
de l’aigua a la Terra en les seves dife-
rents formes, estimant la proporció re-
lativa de cada una d’elles i la seva possi-
ble utilització per al consum humà. 

1º.BG.BL2.4.5.  Reconeix  les  propietats
característiques  de l’aigua  relacionant-
se amb el manteniment de la vida a la
Terra. 

BL2 EA 8.1

BL2 EA 12.1

BL2 EA 11.1

j)
Contaminació atmosfèrica.

Contaminació hídrica.

1º.BG.BL2.6.  Interpre-

tar el cicle de l’aigua, la

seva  distribució  en  el

planeta Terra i l’ús que

d’ella fa el seu ser hu-

mà i justificar la neces-

sitat  d’una  gestió  sos-

tenible  de  l’aigua  i

d’actuacions  personals

i  col·lectives  que  po-

tencien  un  ús  respon-

sable  i  la  reducció  del

seu consum. 

1º.BG.BL2.6.1.  Interpreta  sobre  esque-
mes el  cicle  de l'aigua,  relacionant  els
moviments  i  canvis  d'estat  de  l'aigua
amb les fonts d'energia implicades. 

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de
l’aigua per a la vida a la Terra i justifica
la necessitat d’una gestió sostenible de
l’aigua i d’actituds i conductes personals
i  col·lectives que potencien un ús  res-
ponsable reduint el consum. 

CMCT

CSC

BL2 EA 8.2

BL2 EA 9.1

j)

Cicle  de l'aigua.  Valoració  de

la  Importància  per  als  éssers

vius i per a la qualitat de vida. 

1º.BG.BL2.6.  Interpre-

tar el cicle de l'aigua, la

seva distribució al  pla-

neta  Terra  i  l'ús  que

d'ella fa l'ésser humà i

justificar  la  necessitat

d'una gestió sostenible

de  l'aigua  i  d'actuaci-

ons personals i col·lec-

tives  que potenciïn  un

ús responsable  i  la re-

ducció  del  seu  con-

sum. 

1º.BG.BL2.6.1.  Interpreta  sobre  esque-
mes el  cicle  de l'aigua,  relacionant  els
moviments  i  canvis  d'estat  de  l'aigua
amb les fonts d'energia implicades. 

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de
l'aigua per a la vida a la Terra i justifica
la necessitat d'una gestió sostenible de
l'aigua i d'actituds i conductes personals
i  col·lectives  que  potenciïn  un  ús  res-
ponsable reduint el consum.

CMCT

CSC

BL2 EA 12.1

BL2 EA 13.1
BL5 EA 4.1

b),
e),
f),
g)

Números  negatius.  Signi-

ficat i utilització.

Nombres  enters. Repre-
sentació, ordenació en la
recta numèrica.

1ºMAT.BL2.1.  Interpretar
els nombres  naturals,  en-
ters, fraccionaris, decimals
i  percentatges  senzills,  i

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els núme-
ros  naturals,  enters,  fraccionaris,
decimals i percentatges senzills, i les
seves propietats  (ordre,  recta  real,
divisibilitat,  etc.)  en  situacions  co-

CMCT
CSC

MAT.   
1.1,   1.3,
2.1,  2.5,
2.8, 5.1,
5.2
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les  seves  propietats  (or-
dre, recta real, divisibilitat,
etc.) i utilitzar-los en situa-
cions  comercials,  socials  i

científiques,  de mesura,

expressió,  comparació  i
descripció  de  conceptes
numèrics.

mercials,  socials  i  científiques,  de
mesura,  expressió,  comparació  i
descripció de conceptes numèrics.

1ºMAT.BL2.1.2 Utilitza els nombres
naturals,  enters,  fraccionaris,  deci-
mals i percentatges senzills, i les se-
ves propietats (ordre, recta real, di-
visibilitat, etc.) en situacions comer-
cials, socials i científiques, de mesu-
ra, expressió, comparació i descrip-
ció de conceptes numèrics.

CMCT
CSC

b),
e),
f),
g)

Suma  amb  nombres  en-
ters.
Resolució  de  problemes
amb  nombres  naturals  i
enters

1ºMAT.BL2.2. Operar amb
els  nombres  naturals,  en-
ters, decimals, fraccionaris
i  percentatges amb estra-
tègies  de  càlcul  (mental,
estimació, ús de calculado-
res, aplicacions d'escripto-
ri, web o per a dispositius
mòbils,  etc.)  i  procedi-
ments (algoritmes conven-
cionals o altres) més ade-
quats segons la naturalesa
del  càlcul  per  avaluar  re-
sultats i extreure conclusi-
ons en situacions comerci-
als,  socials,  científiques  i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1  Opera  amb els  nú-
meros  naturals,  enters,  decimals,
fraccionaris  i  percentatges  senzills
amb estratègies  de càlcul  (mental,
estimació, ús de calculadores,  apli-
cacions  d'escriptori,  web  o  per  a
dispositius  mòbils,  etc.)  i  procedi-
ments (algoritmes convencionals o
altres) més adequats segons la natu-
ralesa del càlcul

CMCT

MAT.   
1.2,   2.2,
2.3,  2.4,
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.21ºMAT.BL2.2.2  Avalua  resultats  i

extreu  conclusions  de  les  operaci-
ons amb els nombres naturals,  en-
ters, decimals, fraccionaris i percen-
tatges senzills en situacions comer-
cials, socials, científiques i altres.

CAA

b),
e),
f),
g)

Relacions  i  propietats  de
figures en el pla: Paral·le-
lisme i perpendicularitat.
Angles  i  les  seves relaci-
ons.  Circumferència,  cer-
cle,  arcs  i  sectors  circu-
lars.

1ºMAT.BL3.1. Analitzar les
característiques  i  propie-
tats  de les  figures  planes
utilitzant diferents materi-
als  (varetes,  trames,  geo-
plans, regle, compàs, ...) i
eines adequades  (calcula-
dores  gràfiques,  aplicaci-
ons d'escriptori, web o per
a  dispositius  mòbils  com
programes  de  geometria
dinàmica),  per  classificar-
les  i  descriure  situacions
geomètriques  de  les  ma-
temàtiques i d'altres àrees
(recorreguts urbans, estu-
di de plànols i mapes ade-
quats  al  seu nivell,  arqui-
tectura,  manifestacions
artístiques,  percepció  es-
pacial, etc.) reconeixent la
seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1.  Analitza les carac-
terístiques i  propietats  de les  figu-
res planes (costats, vèrtexs, angles,
simetries,  etc.)  utilitzant  diferents
materials  (varetes,  trames,  geo-
plans,  regle,  compàs,  etc.)  i  eines
adequades  (calculadores  gràfiques,
aplicacions d'escriptori, web o per a
dispositius  mòbils  com  programes
de geometria dinàmica), per classifi-
car-les.

CMCT
CD

MAT.    
1.1,1.2,
1.3,  1.4,
5.1, 5.2,
5.3

1º  MAT.BL3.1.2.  Descriu  situacions
geomètriques de les matemàtiques
i d'altres àrees (recorreguts urbans,
estudi de plànols i mapes adequats
al seu nivell, arquitectura, manifes-
tacions artístiques, percepció espa-
cial, etc.) reconeixent la seva belle-
sa  i  utilitzant  les  característiques  i
propietats de les figures planes.

CMCT
CEC

Mesura  i  càlcul  d'angles
de figures planes.

1º  MAT.BL3.2.  Mesurar  i
calcular angles, longituds i

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula an-
gles,  longituds  i  superfícies  en  el

CMCT
CD

MAT.  2.1,
2.2,
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b),
e),
f),
g)

Càlcul  d'àrees  i  perímetre
de la circumferència

Resolució  de  problemes
geomètrics senzills on in-
tervenen angles i circum-
ferències.

superfícies en el pla, utilit-
zant les unitats, els instru-
ments  de  mesura,  les  ei-
nes  (calculadores  gràfi-
ques, aplicacions d'escrip-
tori,  web o per a disposi-
tius  mòbils  com  progra-
mes de geometria dinàmi-
ques), estratègies i fórmu-
les  més  adequades,  per
prendre decisions en  situ-
acions  geomètriques  de
les  matemàtiques  i  d'al-
tres àrees (recorreguts ur-
bans,  estudi  de  plànols  i
mapes adequats al seu ni-
vell,  arquitectura,  mani-
festacions artístiques, per-
cepció espacial, etc.)

pla, utilitzant les unitats, els instru-
ments de mesura, les eines (calcula-
dores  gràfiques,  aplicacions  d'es-
criptori, web o per a dispositius mò-
bils  com  programes  de  geometria
dinàmiques),  estratègies i fórmules
més adequades, per prendre decisi-
ons en situacions geomètriques de
les  matemàtiques  i  d'altres  àrees
(recorreguts  urbans,  estudi  de plà-
nols i mapes adequats al seu nivell,
arquitectura, manifestacions artísti-
ques, percepció espacial, etc.)

CAA
3.1,  3.2,
4.1,
4.2, 6.1

j) l)

Interès  per  les  diferents
produccions  culturals  i
artístiques  en  on  apare-
guin els elements estudi-
ats  (pel·lícules,  curts,  ví-
deos  artístics,  animació,
documentals, publicitat).
Interès i gaudi de les pos-
sibilitats  que  ens  oferei-
xen els diferents entorns
artístics: museus, exposi-
cions,  galeries  d'art,  au-
ditoris,  teatres,  pàgines
web  i  blocs  de  museus,
exposicions  artístiques,
galeries d'art.
Respecte  i  valoració  de
les diferents manifestaci-
ons artístiques.
Expressió  crítica  dels
seus  coneixements,  ide-
es, opinions i preferènci-
es pel que fa a les
manifestacions artístiques.

1ºMAT. BL3.3 Descriure els
elements  geomètrics  pro-
pis  del  nivell  que  aparei-
xen en les  manifestacions
artístiques  més  significati-
ves de la pintura, escultura
i mitjans audiovisuals i jus-
tificar  el  seu  valor  com  a
part de el patrimoni  artís-
tic i  cultural,  argumentant
de forma crítica les  seves
idees, opinions i preferèn-
cies a través de el diàleg i
la reflexió.

1ºMAT.  BL3.3.1  Descriu  els  ele-
ments  geomètrics  propis  del  nivell
que  apareixen  en  les  manifestaci-
ons artístiques més significatives de
la pintura, escultura i mitjans audio-
visuals i justifica el seu valor com a
part de el patrimoni artístic i cultu-
ral.

CMCT
CEC

MAT. 5.1

1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de for-
ma crítica les seves idees, opinions i
preferències sobre les manifestaci-
ons  artístiques  més  significatives
(pintura,  escultura i  mitjans audio-
visuals) a través del diàleg i la refle-
xió.

CMCT
CCLI

e)
f)
g)

Representació  i  identifi-
cació de punts en un sis-
tema d'eixos coordenats.

1ºMAT.BL4.1. Interpretar
relacions numèriques sen-
zilles  expressades  en llen-
guatge verbal, taula o grà-
fica,  identificant  els  ele-
ments i propietats (magni-
tuds, unitats, etc.) en con-
textos personals, socials,
professionals o científics.

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions
numèriques  senzilles  expressades
en llenguatge verbal, taula o gràfi-
ca, identificant els elements i propi-
etats  (magnituds,  unitats,  etc.)  en
contextos  personals,  socials,  pro-
fessionals o científics.

CMCT
CSC

MAT.  1.1,
1.2,
3.1,  3.2,
4.1
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f)
k)

Descripció de les fases
del  projecte  tecnolò-
gic.

1r.TECNO.BL1.2.  Identifi-
car, a partir d’un exemple
concret,  les etapes neces-
sàries  per  a  la  realització
d’un  projecte  tecnològic
des  de  la  seua  fabricació
fins a la seua comercialit-
zació.

1r.TECNO.BL1.2.1.  Identifica,  a  partir

d’un exemple concret,les etapes neces-
sàries per a la realització d’un projecte
tecnològic des de la seua fabricació fins
a la seua comercialització.

CMCT
CAA

Bloc1  –
1.1 

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT

UNITAT 1

CONTINGUTS DE BIOLOGIA CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES CONTINGUTS DE TECNOLOGIA
1. L’univers
2. Les  Galàxies  i  les  es-

trelles
3. El Sistema Solar
4. La Terra i la Lluna
5. Els  moviments  de  la

Terra
6. Els eclipsi i les marees

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA
• Definició de potència.
• Nombres naturals i enters. Represen-

tació en la recta.
• Valor  absolut.  Oposat.  Comparació

d’enters.
• Suma d’enters.

GEOMETRIA
• Breu repàs del sistema mètric. Canvi

d’unitats.
• Definició de circumferència,  el·lipse i

cercle. Elements característics. Posici-
ons relatives.

• Longitud de la circumferència
• Angles. Tipus d’angles. Classificacions.

FUNCIONS
• Recta real i eixos cartesians.

1. La tecnologia i el procés tecnològic
2. La memòria tècnica
3. Elaboració de pressupostos

UNITAT DIDÀCTICA 3: Està viu un virus? Els éssers vius.

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀNDARDS
RD

j)

L'ésser viu com a sistema.
La cèl·lula com a unitat es-
tructural,  funcional  i  genè-
tica dels éssers vius.
Funcions  vitals:  nutri-
ció,  relació  i  reproduc-
ció.

1º.BG.BL3.1.  Dife-
renciar  la  matèria
viva  de  la  matèria
inert  i  debatre  els
principis de la teo-
ria cel·lular per evi-
denciar  la  unitat
estructural,  funcio-
nal  i  genètica  dels
éssers vius.

1º.BG.BL3.1.1.  Diferència,  mitjançant
exemples  diversos,  els  éssers  vius  dels
cossos  inerts,  reconeixent  el  desenvolu-
pament de les funcions vitals com a ele-
ment diferenciador.

CMCT

BL3 EA 1.1
BL3 EA 2.1

1º.BG.BL3.1.2.  Debat  el  significat  dels
principis de la teoria cel·lular per eviden-
ciar la unitat estructural, funcional i genè-
tica de tots els éssers vius.

CMCT

j) Diversitat dels éssers vius.
Organització  procariota  i
eucariota.  Organització
unicel·lular i pluricel·lular.
Nutrició autòtrofa i heterò-
trofa, animal i vegetal.

1º.BG.BL3.2.  Com-
parar  els  diferents
tipus d'organització
cel·lular,  relacio-
nant-los  amb  les
formes  de  nutrició
existents en els és-

1º.BG.BL3.2.1. Descriu, comparant esque-
mes i fotografies, els dos tipus d'organit-
zació cel·lular: procariota i eucariota, re-
lacionant-la amb la diversitat dels éssers
vius i els seus diferents nivells de comple-
xitat.

CMCT BL3 EA 2.1

1º.BG.BL3.2.2.  Estableix les diferències CMCT BL3 EA 2.1
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sers vius

estructurals bàsiques entre les cèl·lules
vegetals i animals, relacionant-les amb
els tipus de nutrició autòtrofa i heterò-
trofa

BL3 EA 2.2

j)

Principals  característiques
morfològiques  i  funcionals
dels  cinc  regnes  d'éssers
vius:  moneres,  protoctists,
Fungi,  metafites  i  meta-
zous. Sistemes de classifica-
ció dels éssers vius. 
Concepte  d'espècie.  No-
menclatura binomial.
Observació  i  descripció
d'organismes unicel·lulars  i
de  cèl·lules  vegetals  i  ani-
mals  amb  instruments  òp-
tics.

1º.BG.BL3.3.  Com-
parar  les  caracte-
rístiques  morfolò-
giques  i  funcionals
dels grans grups ta-
xonòmics  d'éssers
vius,  reconeixent-
les  com criteris de
classificació, i iden-
tificar  diferents
exemplars  mitjan-
çant observació di-
recta  o  utilitzant
instruments  òptics
com lupa i  micros-
copi, i claus dicotò-
miques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1.  Compara  les  característi-
ques morfològiques i funcionals que dife-
rencien els cinc regnes d'éssers vius,  re-
coneixent-les  com criteris  per  a  la  seva
classificació.

CMCT
BL3 EA 3.1
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.2.  Reconeix  el  sistema  de
nomenclatura binomial i el sistema ta-
xonòmic  jeràrquic  com  procediments
científics universals de classificació dels
éssers vius, considerant a l'espècie com
a unitat de classificació.

CMCT BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb
ajuda de claus dicotòmiques senzilles o
catàlegs,  diferents  exemplars  d'éssers
vius  d'ecosistemes  propers,  mitjançant
la  seva  observació  directa  o  utilitzant
instruments òptics com lupa i microsco-
pi.

CMCT
BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1

b),
e),
f),
g)

Divisibilitat  dels  nombres
naturals.  Criteris  de divisi-
bilitat.
Nombres  primers  i  com-
postos.  Descomposició
d'un  nombre  en  factors
primers.
Múltiples i divisors comuns
a diversos nombres.
Màxim comú divisor  i  mí-
nim comú múltiple de dos
o més nombres naturals de
dues xifres.

1ºMAT.BL2.1. Interpretar els
nombres  naturals,  enters,
fraccionaris,  decimals  i  per-
centatges senzills, i les seves
propietats  (ordre,  recta  real,
divisibilitat, etc.) i utilitzar-los
en situacions  comercials,  so-

cials i científiques, de mesu-

ra, expressió,  comparació  i

descripció  de  conceptes  nu-
mèrics.

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres
naturals, enters, fraccionaris, decimals i
percentatges senzills, i les seves propie-
tats (ordre, recta real, divisibilitat, etc.)
en situacions comercials, socials i cien-
tífiques, de mesura, expressió, compa-
ració i  descripció de conceptes numè-
rics.

CMCT
CSC

MAT. 1.1, 
1.3,
2.1, 2.5, 2.8,
5.1, 5.2

1ºMAT.BL2.1.2  Utilitza  els  nombres
naturals,  enters,  fraccionaris,  deci-
mals i percentatges senzills, i les se-
ves propietats (ordre, recta real, di-
visibilitat, etc.) en situacions comer-
cials, socials i científiques, de mesu-
ra,  expressió,  comparació  i  descrip-
ció de conceptes numèrics.

CMC
T CSC

b),
e),
f),
g)

Elaboració i utilització d'es-
tratègies per al càlcul men-
tal, per al càlcul aproximat
i per al càlcul amb calcula-
dora  o  altres  mitjans  tec-
nològics.

1ºMAT.BL2.2.  Operar  amb
els  nombres  naturals,  en-
ters, decimals, fraccionaris
i  percentatges  amb  estra-
tègies  de  càlcul  (mental,
estimació, ús de calculado-
res,  aplicacions d'escripto-
ri, web o per a dispositius
mòbils,  etc.)  i  procedi-
ments (algoritmes conven-
cionals  o altres)  més ade-
quats segons la naturalesa

1ºMAT.BL2.2.1  Opera  amb  els  nú-
meros  naturals,  enters,  decimals,
fraccionaris  i  percentatges  senzills
amb  estratègies  de  càlcul  (mental,
estimació, ús de calculadores, aplica-
cions d'escriptori, web o per a dispo-
sitius  mòbils,  etc.)  i  procediments
(algoritmes  convencionals  o  altres)
més  adequats  segons  la  naturalesa
del càlcul

CMCT
MAT. 1.2,
2.2, 2.3, 
2.4, 2.6, 
2.7, 3.1, 
4.1, 4.2

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i ex-
treu  conclusions  de  les  operacions

CAA
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del  càlcul  per  avaluar  re-
sultats i extreure conclusi-
ons en situacions comerci-

amb  els  nombres  naturals,  enters,
decimals, fraccionaris i percentatges
senzills en situacions comercials, so-
cials, científiques i altres.

b),
e),
f),
g)

Elements  Bàsics  de  la
geometria de al pla.
Figures  planes  elemen-
tals:  triangle,  quadrat,
figures poligonals.

1ºMAT.BL3.1. Analitzar les
característiques  i  propie-
tats  de  les  figures  planes
(costats,  vèrtexs,  angles,
simetries,  etc.)  utilitzant
diferents  materials  (vare-
tes,  trames,  geoplans,  re-
gle, compàs ...) i eines ade-
quades (calculadores gràfi-
ques,  aplicacions,  web  o
per  a  dispositius  mòbils
com programes de geome-
tria dinàmica), per classifi-
car-les  i  descriure  situaci-
ons  geomètriques  de  les
matemàtiques  i  d'altres
àrees (recorreguts urbans,
estudi  de  plànols  i  mapes
adequats  al  seu nivell,  ar-
quitectura,  manifestacions
artístiques,  percepció  es-
pacial, etc.) reconeixent la
seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les caracte-
rístiques  i  propietats  de  les  figures
planes  (costats,  vèrtexs,  angles,  si-
metries, etc.) utilitzant diferents ma-
terials  (varetes,  trames,  geoplans,
regle, compàs, etc.) i eines adequa-
des (calculadores gràfiques, aplicaci-
ons d'escriptori, web o per a disposi-
tius mòbils com programes de geo-
metria dinàmica), per classificar-les.

CMC
T CD

MAT. 1.1, 
1.2, 1.3, 
1.4, 5.1, 
5.2, 5.31º  MAT.BL3.1.2.  Descriu  situacions

geomètriques de les matemàtiques i
d'altres  àrees  (recorreguts  urbans,
estudi de plànols i  mapes adequats
al  seu nivell,  arquitectura,  manifes-
tacions artístiques, percepció espaci-
al, etc.) reconeixent la seva bellesa i
utilitzant les característiques i propi-
etats de les figures planes.

CMC
T CEC

j) 
l)

Interès per les diferents
produccions  culturals  i
artístiques  en on apare-
guin els elements estudi-
ats (pel·lícules, curts,  ví-
deos  artístics,  animació,
documentals, publicitat).
Interès  i  gaudi  de  les
possibilitats que ens ofe-
reixen  els  diferents  en-
torns  artístics:  museus,
exposicions,  galeries
d'art,  auditoris,  teatres,
pàgines  web  i  blocs  de
museus,  exposicions  ar-
tístiques, galeries d'art.
Respecte  i  valoració  de
les  diferents  manifesta-
cions artístiques.
Expressió  crítica  dels
seus  coneixements,  ide-
es, opinions i preferènci-
es pel que fa a les mani-
festacions artístiques.

1ºMAT. BL3.3 Descriure els
elements  geomètrics  pro-
pis del nivell que apareixen
en les manifestacions artís-
tiques més significatives de
la pintura,  escultura i  mit-
jans audiovisuals i justificar
el seu valor com a part de
el patrimoni artístic i cultu-
ral, argumentant de forma
crítica les seves idees, opi-
nions i  preferències  a tra-
vés de el diàleg i la reflexió.

1ºMAT. BL3.3.1 Descriu els elements
geomètrics propis del nivell que apa-
reixen en les manifestacions artísti-
ques més significatives de la pintura,
escultura i mitjans audiovisuals i jus-
tifica el seu valor com a part del pa-
trimoni artístic i cultural.

CMCT
CEC

MAT. 5.1

1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de forma
crítica les seves idees, opinions i pre-
ferències  sobre  les  manifestacions
artístiques  més significatives (pintu-
ra, escultura i mitjans audiovisuals) a
través del diàleg i la reflexió.

CMCT
CCLI
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b)
e)
f)
g)

Diagrames de barres i de
sectors.

1º  MAT.BL5.1.  Analitzar
dades estadístiques de fe-
nòmens socials, econòmics
o relacionats amb la natura
(notícies  esportives,  eco-
nòmiques  o  científiques,
mesuraments personals re-
alitzades  a  l'aula,  disseny
d'experiments,  etc.)  orga-
nitzant-los  de  manera
apropiada  (amb  taules,
gràfiques  o  diagrames),
utilitzant els eines adequa-
des  (calculadora,  aplicaci-
ons d'escriptori, web o per
a  dispositius  mòbils  com
fulls de càlcul), per extreu-
re  conclusions  i  formular
preguntes rellevants a par-
tir dels resultats obtinguts.

1ºMAT.BL5.1.1  Analitza  dades  esta-
dístiques de fenòmens socials,  eco-
nòmics o relacionats amb la natura
(notícies  esportives,  econòmiques o
científiques, mesuraments personals
realitzades a l'aula, disseny d'experi-
ments,  etc.)  organitzant-los  de ma-
nera  apropiada  (amb  taules,  gràfi-
ques o diagrames) i utilitzant les ei-
nes adequades (calculadora, aplicaci-
ons d'escriptori, web o per a disposi-
tius mòbils com fulls de càlcul)

CMCT
CSC
CAA

MAT. 1.1,   
1.2,
1.3,  1.4,
1.5, 2.1,
2.2

1ºMAT.BL5.1.2. Formula preguntes i
extreu conclusions rellevants a partir
dels resultats obtinguts de dades es-
tadístiques  de  fenòmens  socials,
econòmics o relacionats amb la na-
tura  (notícies  esportives,  econòmi-
ques  o  científiques,  mesuraments
personals  realitzades  a  l'aula,  dis-
seny d'experiments, etc.)

CMCT
CSC
CAA

f)
g)
j)
l)

Croquis  i  esbossos  com
a elements d’informació
d’objectes  de  l’entorn
escolar.

1r.TECNO.BL1.3. Represen-
tar croquis i esbossos per a
utilitzar-los  com  a  ele-
ments d’informació gràfica
d’objectes  de  l’entorn  es-
colar

1r.TECNO.BL1.3.1.  Representa  cro-
quis i esbossos per a utilitzar-los com
a elements d’informació gràfica d’ob-
jectes de l’entorn escolar. 

CMCT
CEC

Bloc  2  –
1.1 

e)
f)
g)
k)
l)

Selecció  de  recursos
materials i organitzatius
amb  criteris  d’econo-
mia, seguretat i respec-
te al  medi  ambient per
a la resolució de proble-
mes tecnològics.  Elabo-
ració  de la  documenta-
ció  necessària  per  a  la
planificació  de  la  cons-
trucció  d’un  prototip.
Criteris  de  normalitza-
ció.

1r.TECNO.BL1.6.  Planificar
les operacions i realitzar el
disseny  del  projecte,  amb
criteris  d’economia,  segu-
retat  i  respecte  al  medi
ambient,  elaborant  la  do-
cumentació necessària

1r.TECNO.BL1.6.1. Realitza el disseny
del projecte i planifica les operacions
per a la seua materialització posteri-
or,d’acord  amb  el  nivell  educatiu,
amb criteris  d’economia, seguretat i
respecte al medi ambient.

1r.TECNO.BL1.6.2.  Elabora  la  docu-
mentació necessària  per a l’informe
que acompanya el projecte.

CMCT
CSC
SIEE

CMCT
CSC
SIEE

Bloc  1  –
1.1 / 2.1
Bloc  2  –
2.2
Bloc  3  –
2.2
Bloc  5  –
3.1 

b)
g)

Disseny  d’un  prototip
que  done  solució  a  un
problema tècnic. Conei-
xement  d’estructures  i
tècniques d’aprenentat-
ge cooperatiu

1r.TECNO.BL1.7.  Realitzar
de manera eficaç tasques;
tenir  iniciativa  per  a  em-
prendre i proposar accions,
sent conscient de les seues
fortaleses  i  febleses;  mos-
trar curiositat i interés du-
rant  el  seu  desenvolupa-
ment, i actuar amb flexibi-

1r.TECNO.BL1.7.1. Realitza de manera
eficaç tasques o projectes tecnològics
propis del nivell educatiu, sent consci-
ent de les seues fortaleses i febleses.
1r.TECNO.BL1.7.3. Mostra curiositat i in-
terés durant la planificació i el desenvo-
lupament de tasques o projectes tecno-
lògics propis del nivell educatiu en què
participa

CAA
SIEE

CAA
SIEE
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litat,  buscant  solucions  al-
ternatives.

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT

UNITAT 3

CONTINGUTS DE BIOLOGIA

1. La Terra i les seues condici-
ons per a la vida

2. Què és un ésser viu
3. Les biomolècules
4. La cèl·lula
5. Les funcions vitals
6. La  classificació  taxonòmica

dels éssers vius
7. Els cinc regnes de la vida

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

• Divisibilitat. Múltiples i divisors.
• Nombres primers i compostos
• Factorització.
• MCD i mcm

GEOMETRIA
• Definició  de  polígon.  Polígon  re-

gular i irregular. Classificació dels
polígons  atenent  al  nombre  de
costats.

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
• Percentatges. Histogrames i gràfics

de sectors.

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

1. Representació  d’objectes:  esbós,
croquis i plànol

2. Materials de dibuix
3. Les ferramentes
4. Elaboració de la memòria de l’es-

toig

UNITAT DIDÀCTICA 4: La vida sense teixits. Els microorganismes

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀNDARDS
RD

j)

Els regnes Monera, Protoc-
tista  i  Fongs.  Observació  i
descripció  d'organismes
unicel·lulars  i  de  cèl·lules
vegetals i animals amb ins-
truments òptics.

1º.BG.BL3.3.  Com-
parar les caracterís-
tiques  morfològi-
ques  i  funcionals
dels grans grups ta-
xonòmics  d'éssers
vius,  reconeixent-
les  com  criteris  de
classificació,  i  iden-
tificar  diferents
exemplars  mitjan-
çant  observació  di-
recta  o  utilitzant
instruments  òptics
com  lupa  i  micros-
copi, i claus dicotò-
miques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1.  Compara  les  característi-
ques morfològiques i funcionals que dife-
rencien els cinc regnes d'éssers vius,  re-
coneixent-les  com criteris  per  a  la  seva
classificació.

CMCT
BL3 EA 3.1
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.1.  Compara  les  característi-
ques morfològiques i funcionals que dife-
rencien els cinc regnes d'éssers vius,  re-
coneixent-les  com criteris  per  a  la  seva
classificació.

CMCT BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.3. Identifica les característi-
ques morfològiques i les diferències or-
ganitzatives  i  funcionals  pròpies  dels
Moneres i dels principals grups de pro-
toctists i fongs.

CMCT
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb
ajuda de claus dicotòmiques senzilles o
catàlegs,  diferents  exemplars  d'éssers
vius  d'ecosistemes  propers,  mitjançant
la  seva  observació  directa  o  utilitzant
instruments òptics com lupa i microsco-
pi.

CMCT
BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1
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j)
Valoració de la biodiversitat
i de la necessitat de la seva
conservació.

1º.BG.BL3.4. Relaci-
onar  la  presència
de  determinades
estructures d'exem-
plars  d'éssers  vius
significatius  d'eco-
sistemes  propers,
amb les seves adap-
tacions  al  mig,  per
justificar  la  impor-
tància  de  la  biodi-
versitat i la necessi-
tat  de  la  seva con-
servació.

1º.BG.BL3.4.1.  Relaciona la presència de
determinades  estructures  anatòmiques
en  diferents  éssers  vius  d'ecosistemes
propers amb les seves adaptacions al mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.2

1º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importàn-
cia  de  la  biodiversitat  i  la  necessitat
d'emprendre accions per a la seva con-
servació,  valorant  els  ecosistemes  del
seu entorn.

CSC

b),
e),
f),
g)

Elaboració i utilització d'es-
tratègies per al càlcul men-
tal, per al càlcul aproximat i
per al càlcul amb calculado-
ra o altres mitjans tecnolò-
gics.

Potències  de  nombres  en-
ters amb exponent natural.
Jerarquia de les operacions.

1ºMAT.BL2.2.  Ope-
rar  amb  els  nom-
bres  naturals,  en-
ters, decimals, frac-
cionaris i percentat-
ges amb estratègies
de  càlcul  (mental,
estimació,  ús  de
calculadores,  apli-
cacions d'escriptori,
web o per a disposi-
tius  mòbils,  etc.)  i
procediments (algo-
ritmes  convencio-
nals  o  altres)  més
adequats  segons  la
naturalesa  del
càlcul  per  avaluar
resultats  i  extreure
conclusions en situ-
acions  comercials,
socials, científiques 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números
naturals, enters, decimals, fraccionaris i
percentatges senzills amb estratègies de
càlcul (mental, estimació, ús de calcula-
dores,  aplicacions  d'escriptori,  web  o
per a dispositius mòbils, etc.) i procedi-
ments  (algoritmes  convencionals  o  al-
tres) més adequats segons la naturalesa
del càlcul

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu
conclusions  de  les  operacions  amb els
nombres  naturals,  enters,  decimals,
fraccionaris i percentatges senzills en si-
tuacions comercials, socials, científiques
i altres.

CMCT

CAA

MAT.    1.2,   
2.2,
2.3,  2.4,  2.6,
2.7,
3.1, 4.1,
4.2

b)
e)
f)
g)

Població  i  individu.  Mos-
tra  Variable  estadística:
qualitativa  i  quantitativa
Taules  d'organització  de
dades.
Freqüència:  absoluta  i  re-
lativa.  Diagrames  de  bar-
res  i  de  sectors.  Polígons
de freqüència.
Resolució  de  problemes
senzills  en  què  intervin-
guin dades estadístiques.

1º  MAT.BL5.1.  Analitzar
dades estadístiques de fe-
nòmens  socials,  econò-
mics o relacionats  amb la
natura  (notícies  esporti-
ves, econòmiques o cientí-
fiques,  mesuraments  per-
sonals realitzades a l'aula,
disseny  d'experiments,
etc.)  organitzant-los  de
manera  apropiada  (amb
taules, gràfiques o diagra-
mes),  utilitzant  els  eines
adequades  (calculadora,
aplicacions  d'escriptori,

1ºMAT.BL5.1.1 Analitza dades esta-
dístiques de fenòmens socials, eco-
nòmics o relacionats amb la natura
(notícies esportives, econòmiques o
científiques,  mesuraments  perso-
nals  realitzades  a  l'aula,  disseny
d'experiments, etc.) organitzant-los
de manera apropiada (amb taules,
gràfiques  o  diagrames)  i  utilitzant
les  eines  adequades  (calculadora,
aplicacions d'escriptori, web o per a
dispositius  mòbils  com  fulls  de
càlcul)

CMCT
CSC
CAA

MAT.   
1.1,   1.2,
1.3,  1.4,
1.5, 2.1,
2.2

1ºMAT.BL5.1.2.  Formula preguntes
i  extreu  conclusions  rellevants  a

CMCT
CSC
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web  o  per  a  dispositius
mòbils com fulls de càlcul),
per extreure conclusions i
formular  preguntes  relle-

partir  dels  resultats  obtinguts  de
dades  estadístiques  de  fenòmens
socials,  econòmics  o  relacionats
amb la natura (notícies esportives,
econòmiques o científiques, mesu-
raments  personals  realitzades  a
l'aula, disseny d'experiments, etc.)

CAA

d)
e)
g)

Normes  de  seguretat
de  l’aula  taller.  Cons-
trucció de prototips

1r.TECNO.BL1.8.  Construir
un projecte tecnològic, se-
guint la planificació prèvia
realitzada,  tenint  en
compte les  condicions  de
l’entorn de treball;  col·la-
borar i comunicar-se per a
assolir l’objectiu, fent ser-
vir diverses eines com les
TIC  o  entorns  virtuals
d’aprenentatge;  aplicar
bones  maneres  de  con-
ducta en la comunicació, i
prevenir, denunciar i  pro-
tegir uns altres companys
de les males pràctiques.

1r.TECNO.BL1.8.1. Construeix un projec-
te tecnològic adequat al nivell educatiu,
seguint la planificació prèvia realitzada,
tenint en compte les condicions de l’en-
torn de l’aula taller

1r.TECNO.BL1.8.2. Col·labora i es comu-
nica per a realitzar el projecte tecnolò-
gic fent servir eines TIC adequades al ni-
vell  educatiu  o  participant  en  entorns
virtuals d’aprenentatge

1r.TECNO.BL1.8.3.  Aplica  bones  mane-
res de conducta en la comunicació a tra-
vés de mitjans tecnològics quan realitzar
projectes del nivell educatiu, i prevé, de-
nuncia i protegeix uns altres companys
de les males pràctiques.

SIE

CD

CSC

Bloc  1  –
1.1
Bloc  3  –
2.2 
Bloc  5  –
3.1

f)
g)

Avaluació  de  prototips
construïts.

1r.TECNO.BL1.9.  Avaluar
el projecte construït, veri-
ficant el funcionament del
prototip  i  el  compliment
de les especificacions i les
condicions inicials

1r.TECNO.BL1.9.1.  Avalua  el  projecte
construït, verificant el funcionament del
prototip i el compliment de les especifi-
cacions i les condicions inicials, determi-
nant, amb ajuda, la fase del procés del
projecte en què s’han incomplit

CMCT
SIEE

Bloc  1  –
1.1

b)
f) 
g)
h)

Tipus d’esforços i les
seues aplicacions

1r.TECNO.BL3.1.  Analitzar
els  esforços  a  què  estan
sotmeses  les  estructures,
així com la seua transmis-
sió entre els elements que
les configuren, experimen-
tant-ho en prototips.

1r.TECNO.BL3.1.1.  Analitza  els  esforços
a  què  estan  sotmeses  les  estructures
per observació i amb suport de dibuixos
i esquemes. 

1r.TECNO.BL3.1.2.  Analitza  la  transmis-
sió dels esforços entre els elements que
configuren  les  estructures,  experimen-
tant-ho en prototips. 

CMCT
CAA

CMCT
CAA

Bloc  4  –
1.2

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT UNITAT 4  La
vida sense teixits.

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
1. El regne de les mo-

neres.

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

• Operacions amb potències

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

1. L’aula-taller  de  tecnologia.
Normes d’ús,  higiene i  se-
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2. El  regne  dels  pro-
toctists:  Els  proto-
zous i algues

3. El regne fongs

• Operacions  combinades  amb  nombres
naturals i potències

• Fraccions. Comparació i operacions
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

• Població i mostra
• Variables estadístiques
• Freqüències i taules de freqüència
• Mesures estadístiques

guretat
2. Construcció de l’estoig
3. Esforços. Definició i tipus
4. Estructures  resistents  als

esforços

UNITAT DIDÀCTICA  5: Podem viure sense plantes?

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀN-
DARDS RD

j)
El  regne  vegetal:  Criptòga-

mes i Fanerògames.

1º.BG.BL3.3.  Compa-
rar  les  característi-
ques morfològiques i
funcionals  dels grans
grups  taxonòmics
d'éssers  vius,  reco-
neixent-les com crite-
ris  de  classificació,  i
identificar  diferents
exemplars mitjançant
observació  directa  o
utilitzant instruments
òptics com lupa i mi-
croscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1. Reconeix les característi-
ques morfològiques i les diferències or-
ganitzatives de Gimnospermes i Angios-
permes  relacionant-les  amb  les  seues
principals estratègies reproductives.

CMCT
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb
ajuda de claus dicotòmiques senzilles o
catàlegs,  diferents  exemplars  d'éssers
vius  d'ecosistemes  propers,  mitjançant
la  seva  observació  directa  o  utilitzant
instruments òptics com lupa i microsco-
pi.

CMCT BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1

j)
Valoració de la biodiversitat
i de la necessitat de la seva
conservació.

1º.BG.BL3.4.  Relacio-
nar  la  presència  de
determinades estruc-
tures  d'exemplars
d'éssers  vius  signifi-
catius  d'ecosistemes
propers,  amb les  se-
ves  adaptacions  al
mig,  per  justificar  la
importància de la bi-
odiversitat i la neces-
sitat  de  la  seva con-
servació.

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de
determinades estructures  anatòmiques
en  diferents  éssers  vius  d'ecosistemes
propers  amb  les  seves  adaptacions  al
mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2.  Argumenta  la  impor-

tància de la biodiversitat i la necessi-
tat d'emprendre accions per a la seva
conservació, valorant els ecosistemes
del seu entorn.

CSC

b),
e),
f),
g)

Operacions  amb  nombres
enters. Elaboració i utilitza-
ció  d'estratègies  per  al
càlcul  mental,  per al  càlcul
aproximat  i  per  al  càlcul
amb  calculadora  o  altres
mitjans tecnològics.
Quadrats perfectes. Arrels
quadrades.  Jerarquia  de
les operacions.
Estimació i obtenció d’apro-

1ºMAT.BL2.2.  Operar
amb els nombres na-
turals,  enters,  deci-
mals,  fraccionaris  i
percentatges amb es-
tratègies  de  càlcul
(mental,  estimació,
ús  de  calculadores,
aplicacions  d'escrip-
tori, web o per a dis-
positius mòbils, etc.) i

1ºMAT.BL2.2.1  Opera amb els  núme-
ros naturals, enters, decimals, fraccio-
naris i percentatges senzills amb estra-
tègies de càlcul (mental, estimació, ús
de calculadores, aplicacions d'escripto-
ri, web o per a dispositius mòbils, etc.)
i procediments (algoritmes convencio-
nals o altres) més adequats segons la
naturalesa del càlcul

CMCT

MAT. 1.2,   
2.2,
2.3,  2.4,
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.2

1ºMAT.BL2.2.2  Avalua  resultats  i  ex-
CAA

Programació Departament Matemàtiques 21-22.odt Pàgina 67 de 99



ximacions d’arrels
Resolució de problemes amb
nombres  naturals,  enters,
fraccionaris i decimals.

procediments  (algo-
ritmes  convencionals
o  altres)  més  ade-
quats segons la natu-
ralesa  del  càlcul  per

treu  conclusions  de  les  operacions
amb els nombres naturals, enters, de-
cimals, fraccionaris i percentatges sen-
zills  en  situacions  comercials,  socials,
científiques i altres.

b),
e),
f),
g)

Iniciació al llenguatge alge-
braic.  Traducció  d'expressi-
ons molt senzilles de el llen-
guatge  quotidià  a  l'alge-
braic i viceversa.

1º  MAT.BL2.3.  Ex-
pressar en llenguatge
algebraic relacions, a
través  de  fórmules
senzilles,  en  situaci-
ons  comercials,  soci-
als, científiques, geo-
mètriques, etc.

1ºMAT.BL2.3.1 Expressa en llenguatge
algebraic relacions, a través de fórmu-
les senzilles, en situacions comercials,
socials,  científiques,  geomètriques,
etc.

CMCT

MAT. 6.1,   
6.2,

7.2

b),
e)

, f),
g)

Classificació  de  triangles  i
quadrilàters.
Construccions  geomètri-
ques  senzilles:  mediatriu,
bisectriu. Propietats.
Propietats i relacions.

1ºMAT.BL3.1.  Analit-
zar  les  característi-
ques  i  propietats  de
les  figures  planes
(costats,  vèrtexs,  an-
gles,  simetries,  etc.)
utilitzant  diferents
materials  (varetes,
trames,  geoplans,  re-
gle, compàs, etc.) i ei-
nes  adequades  (cal-
culadores  gràfiques,
aplicacions  d'escrip-
tori, web o per a dis-
positius  mòbils  com
programes  de  geo-
metria dinàmica), per
classificar-les  i  des-
criure situacions geo-
mètriques de les ma-
temàtiques  i  d'altres
àrees (recorreguts ur-
bans,  estudi  de  plà-
nols  i  mapes  ade-
quats al seu nivell, ar-
quitectura,  manifes-
tacions  artístiques,
percepció  espacial,
etc.)  reconeixent  la
seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les caracterís-
tiques i propietats de les figures planes
(costats,  vèrtexs,  angles,  simetries,
etc.)  utilitzant diferents  materials  (va-
retes, trames, geoplans, regle, compàs,
etc.)  i  eines  adequades  (calculadores
gràfiques, aplicacions d'escriptori, web
o per a dispositius mòbils com progra-
mes de geometria dinàmica), per clas-
sificar-les.

CMCT

CD

MAT.    
1.1,1.2,
1.3,  1.4,
5.1, 5.2,
5.3

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions ge-
omètriques de les matemàtiques i d'al-
tres  àrees (recorreguts  urbans,  estudi
de plànols i mapes adequats al seu ni-
vell, arquitectura, manifestacions artís-
tiques,  percepció  espacial,  etc.)  reco-
neixent  la  seva bellesa  i  utilitzant  les
característiques i propietats de les figu-
res planes.

CMCT

CEC

b),
e),
f),
g)

Càlcul d'àrees i perímetres
de figures planes.

1º MAT.BL3.2.  Mesu-
rar  i  calcular  angles,
longituds i superfícies
en el pla, utilitzant les

1r  MAT.BL3.2.1  Mesura  i  calcula  an-
gles,  longituds  i  superfícies  en el  pla,
utilitzant les unitats, els instruments de
mesura,  les  eines  (calculadores  gràfi-

CMCT

CD CAA

MAT.  2.1,   
2.2,
3.1,  3.2,
4.1,
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unitats,  els  instru-
ments de mesura, les
eines  (calculadores
gràfiques,  aplicacions
d'escriptori,  web  o
per a dispositius mò-
bils  com  programes
de geometria dinàmi-
ques),  estratègies  i
fórmules  més  ade-
quades,  per  prendre
decisions  en  situaci-
ons  geomètriques de
les  matemàtiques  i
d'altres  àrees  (recor-
reguts  urbans,  estudi
de  plànols  i  mapes
adequats  al  seu  ni-
vell,  arquitectura,
manifestacions  artís-
tiques,  percepció  es-
pacial, etc.)

ques,  aplicacions  d'escriptori,  web  o
per  a  dispositius  mòbils  com  progra-
mes de geometria dinàmiques),  estra-
tègies i  fórmules  més adequades, per
prendre  decisions  en  situacions  geo-
mètriques de les matemàtiques i d'al-
tres  àrees (recorreguts  urbans,  estudi
de plànols i mapes adequats al seu ni-
vell, arquitectura, manifestacions artís-
tiques, percepció espacial, etc.)

4.2, 6.1

b)
f)

Materials  d’ús  tècnic:
fusta.
Obtenció  i  classificació
de la fusta.

1r.TECNO.BL2.1.  Analitzar
els  mètodes  d’obtenció  i
les  propietats  de la  fusta
utilitzada  en  la  fabricació
de projectes tecnològics

1r.TECNO.BL2.1.1.  Analitza els mètodes
d’obtenció  i  les  propietats  de  la  fusta
utilitzada  en  la  fabricació  de  projectes
tecnològics.

CMCT
CAA

Bloc  3  –
1.1

b)
f)
h)

Relació entre les propi-
etats i l’estructura inter-
na de la fusta.

1r.TECNO.BL2.3. Descriure
l’estructura interna de di-
versos  materials  tècnics,
així  com les  alteracions  a
què  poden  ser  sotmesos,
per  a millorar-ne les pro-
pietats,  tenint en compte
l’ús a què van destinats

1r.TECNO.BL2.3.1.  Descriu  l’estructura
interna de la fusta a partir de la seua ob-
servació directa i indirecta.
1r.TECNO.BL2.3.2. Relaciona les alteraci-
ons a què poden ser sotmesos la fusta i
els  diversos  materials  de  construcció
amb la millora de les seues propietats,
tenint en compte l’ús a què van desti-
nats

CCLI
CMCT
CAA

CMCT
CAA

Bloc  2  –
3.1
Bloc  3  –
1.1

f)
g)

Tècniques de manipula-
ció i mecanització de la
fusta.
Maneig  de  màquines  i
ferramentes  per  a  tre-
ballar la fusta.
Normes  de  seguretat  i
salut.

1r.TECNO.BL2.4.  Manipu-
lar i mecanitzar fusta, con-
siderant les seues propie-
tats per a utilitzar les fer-
ramentes adequades, apli-
cant-hi  les  corresponents
normes de seguretat i sa-
lut. 

1r.TECNO.BL2.4.1. Manipula i mecanitza
fusta, utilitzant les ferramentes adequa-
des al nivell educatiu, aplicant-hi les nor-
mes de seguretat i salut. 

CMCT
SIEE

Bloc  3  –
2.1 / 2.2

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT

UNITAT 5

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
• El regne de les plantes:

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA
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• Classificació
• Les plantes sense llavors
• Les plantes amb llavors
• Les funcions vitals
• Les  plantes,  l’ésser  hu-

mà i el medi.

• Llenguatge algebraic
• Arrels quadrades
• Aprofundiment  en  les  operacions

combinades
GEOMETRIA

• Classificació de triangles i quadrilàters
• Perímetre i àrees de polígons
• Isometries en el pla

1. Materials d’ús tècnic
2. Propietats dels materials
3. La fusta. Propietats i tipus
4. Treball amb fusta

UNITAT DIDÀCTICA 6: Com afectaria al planeta l’extinció dels invertebrats? Els in-
vertebrats

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀN-
DARDS RD

j)
El regne animal.
Principals  grups
d’invertebrats.

1º.BG.BL3.3. Comparar les ca-
racterístiques  morfològiques  i
funcionals dels grans grups ta-
xonòmics  d'éssers  vius,  reco-
neixent-les  com  criteris  de
classificació,  i  identificar  dife-
rents  exemplars  mitjançant
observació directa o utilitzant
instruments òptics com lupa i
microscopi,  i  claus  dicotòmi-
ques senzilles.

1º.BG.BL3.3.6. Reconeix les característi-
ques morfològiques i les diferències or-
ganitzatives dels principals tipus d'inver-
tebrats destacant  la seua diversitat  ta-
xonòmica enfront de la uniformitat dels
vertebrats.

CMCT
BL3 EA 6.1

j)

Valoració  de  la
biodiversitat i de
la  necessitat  de
la  seva  conser-
vació.

1º.BG.BL3.4. Relacionar la pre-
sència  de  determinades  es-
tructures d'exemplars d'éssers
vius significatius d'ecosistemes
propers,  amb les  seves adap-
tacions al mig, per justificar la
importància de la biodiversitat
i la necessitat de la seva con-
servació.

1º.BG.BL3.4.1.  Relaciona  la  presència
de determinades estructures anatòmi-
ques en diferents éssers vius d'ecosis-
temes propers amb les seves adaptaci-
ons al mig.

1º.BG.BL3.4.2.  Argumenta la impor-
tància de la biodiversitat i la necessi-
tat  d'emprendre  accions  per  a  la
seva  conservació,  valorant  els  eco-
sistemes del seu entorn.

CMCT

CSC

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.2

b),
e),
 f),
 g)

Operacions  amb
nombres  enters.
Jerarquia  de  les
operacions.
Resolució  de pro-
blemes amb nom-
bres naturals,  en-
ters, fraccionaris i
decimals.

1ºMAT.BL2.2.  Operar  amb els
nombres  naturals,  enters,  de-
cimals,  fraccionaris  i  percen-
tatges  amb  estratègies  de
càlcul  (mental,  estimació,  ús
de  calculadores,  aplicacions
d'escriptori, web o per a dispo-
sitius  mòbils,  etc.)  i  procedi-
ments  (algoritmes  convencio-
nals o altres) més adequats se-
gons  la  naturalesa  del  càlcul
per avaluar resultats i extreure
conclusions  en  situacions  co-
mercials, socials,  científiques i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els núme-
ros naturals, enters, decimals, fracci-
onaris i percentatges senzills amb es-
tratègies  de  càlcul  (mental,  estima-
ció,  ús  de  calculadores,  aplicacions
d'escriptori,  web o per  a dispositius
mòbils, etc.) i procediments (algorit-
mes convencionals o altres) més ade-
quats segons la naturalesa del càlcul.

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i ex-
treu  conclusions  de  les  operacions
amb  els  nombres  naturals,  enters,
decimals,  fraccionaris  i  percentatges
senzills en situacions comercials, so-
cials, científiques i altres

CMCT

CAA

MAT.   1.2,
2.2,
2.3,  2.4,
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.2
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b),
e),
f),
g)

Càlcul  d'àrees  per
descomposició  en
figures simples.
Resolució  de  pro-
blemes  geomètrics
senzills

1º MAT.BL3.2. Mesurar  i  calcu-
lar angles, longituds i superfícies
en el  pla,  utilitzant  les  unitats,
els  instruments  de mesura,  les
eines  (calculadores  gràfiques,
aplicacions  d'escriptori,  web  o
per  a  dispositius  mòbils  com
programes  de  geometria  dinà-
miques),  estratègies  i  fórmules
més  adequades,  per  prendre
decisions en situacions  geomè-
triques  de  les  matemàtiques  i
d'altres  àrees  (recorreguts  ur-
bans, estudi de plànols i mapes
adequats al seu nivell, arquitec-
tura, manifestacions artístiques,
percepció espacial, etc.)

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula an-
gles, longituds i superfícies en el pla,
utilitzant les unitats, els instruments
de  mesura,  les  eines  (calculadores
gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per a dispositius mòbils com
programes  de  geometria  dinàmi-
ques),  estratègies  i  fórmules  més
adequades,  per  prendre  decisions
en  situacions  geomètriques  de  les
matemàtiques  i  d'altres  àrees  (re-
correguts urbans, estudi de plànols i
mapes adequats al seu nivell, arqui-
tectura,  manifestacions  artístiques,
percepció espacial, etc.)

CMCT

CD

CAA

MAT.  2.1,
2.2,
3.1,  3.2,
4.1,
4.2, 6.1

e),
f),
g)

Variable  dependent
i  independent.  For-
mes  de  presentació
(llenguatge  verbal,
taula,  gràfica,  fór-
mula).
Creixement i  de-
creixement d'una
funció.
Resolució de proble-

mes senzills  mitjan-
çant l'estudi de funci-
ons.

1ºMAT.BL4.1. Interpretar rela-
cions  numèriques  senzilles  ex-
pressades en llenguatge verbal,
taula  o  gràfica,  identificant  els
elements  i  propietats  (magni-
tuds, unitats, etc.) en contextos
personals,  socials, professionals
o científics.

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions
numèriques  senzilles  expressades
en llenguatge verbal, taula o gràfica,
identificant  els  elements  i  propie-
tats  (magnituds,  unitats,  etc.)  en
contextos personals, socials, profes-
sionals o científics.

CMCT

CSC

MAT.  1.1,
1.2,
3.1,  3.2,
4.1

b)
f)
g)
h)

Tipus d’estructures.
Triangulació

1r.TECNO.BL3.2.  Descriure
les  característiques  de
cada  tipus  d’estructura  i
identificar-les en exemples
de la vida real, utilitzant in-
formació  escrita,  audiovi-
sual i digital.

1r.TECNO.BL3.2.1. Descriu les caracte-
rístiques dels diferents tipus d’estruc-
tures, utilitzant informació escrita, au-
diovisual i digital.
1r.TECNO.BL3.2.2.  Identifica  cada  ti-
pus  d’estructures  en  exemples  de  la
vida real.

CCLI
CMCT
CD

CMCT
SIEE

Bloc  1–
1.1
Bloc 4 –
2.4

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT

UNITAT 6

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
• El  regne  animal:  Caracte-

rístiques generals. Classifi-
cació

• Porífers
• Cnidaris
• Cucs
• Mol·luscos
• Artròpodes
• Equinoderms

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

• Producte i quocient d’enters
• Aprofundiment en operacions com-

binades
GEOMETRIA

Activitats integrades de repàs
FUNCIONS

• Representació de rectes mitjan-
çant taula de valors.

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

• Tipus d’estructures
• Triangulació
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Els  invertebrats,  l’ésser
humà i el medi

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
• Activitats integrades de repàs

UNITAT DIDÀCTICA 7: ELS ANIMALS VERTEBRATS

OGE CONTINGUTS
CRITERIS

 D’AVALUACIÓ
INDICADORS D’ÈXIT CCLV

ESTÀNDARDS
RD

j)
El  regne  animal.  Principals
grups de vertebrats.

1º.BG.BL3.3. Compa-
rar  les  característi-
ques morfològiques i
funcionals dels grans
grups  taxonòmics
d'éssers  vius,  reco-
neixent-les  com  cri-
teris de  classificació,
i identificar diferents
exemplars  mitjan-
çant  observació  di-
recta o utilitzant ins-
truments òptics com
lupa  i  microscopi,  i
claus  dicotòmiques
senzilles.

1º.BG.BL3.3.7.  Interpreta  les  caracte-
rístiques  morfològiques  i  organitzati-
ves  comuns  dels  vertebrats  reconei-
xent la seva diversitat en les classes de
vertebrats.

CMCT BL3 EA 6.2

j)
Valoració  de  la  biodiversi-
tat i  de la necessitat de la
seva conservació.

1º.BG.BL3.4. Relacio-
nar  la  presència  de
determinades  es-
tructures  d'exem-
plars  d'éssers  vius
significatius d'ecosis-
temes  propers,  amb
les  seves  adaptaci-
ons al mig, per justi-
ficar  la  importància
de  la  biodiversitat  i
la  necessitat  de  la
seva conservació.

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de
determinades estructures  anatòmiques
en diferents  éssers  vius  d'ecosistemes
propers  amb  les  seves  adaptacions  al
mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2.  Argumenta  la  impor-

tància de la biodiversitat i la necessi-
tat d'emprendre accions per a la seva
conservació, valorant els ecosistemes
del seu entorn.

CSC

b),
e),
f),
g)

Fraccions  equivalents.
Comparació  de  fraccions  i
ordenació.
Números  decimals.  Repre-
sentació i ordenació.

1ºMAT.BL2.1. Inter-
pretar els nombres
naturals,  enters,
fraccionaris,  deci-
mals  i  percentatges
senzills,  i  les  seves
propietats  (ordre,
recta  real,  divisibili-
tat,  etc.)  i  utilitzar-
los en situacions co-
mercials,  socials i  ci-
entífiques, de mesu-

ra, expressió,  com-
paració  i  descripció
de conceptes  numè-
rics

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres
naturals, enters, fraccionaris, decimals
i percentatges senzills, i les seves pro-
pietats  (ordre,  recta  real,  divisibilitat,
etc.) en situacions comercials, socials i
científiques,  de  mesura,  expressió,
comparació i  descripció de conceptes
numèrics.

CMCT

CSC

MAT.    1.1,   
1.3,
2.1,  2.5,  2.8,
5.1,
5.2

1ºMAT.BL2.1.2  Utilitza  els  nombres
naturals, enters, fraccionaris, decimals
i percentatges senzills, i les seves pro-
pietats  (ordre,  recta  real,  divisibilitat,
etc.) en situacions comercials, socials i
científiques,  de  mesura,  expressió,
comparació i  descripció de conceptes
numèrics.
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b),
e),
f),
g)

Operacions  amb  fraccions.
Operacions amb decimals.
Elaboració  i  utilització  d'es-
tratègies  per  al  càlcul  men-
tal, per al  càlcul aproximat i
per al càlcul amb calculadora
o altres mitjans tecnològics.
Jerarquia de les operacions.
Resolució de problemes amb
nombres  naturals,  enters,
fraccionaris i decimals.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb
els nombres naturals,  en-
ters,  decimals,  fracciona-
ris i percentatges amb es-
tratègies  de  càlcul  (men-
tal, estimació, ús de calcu-
ladores,  aplicacions  d'es-
criptori,  web o per a dis-
positius mòbils, etc.) i pro-
cediments  (algoritmes
convencionals  o  altres)
més  adequats  segons  la
naturalesa  del  càlcul  per
avaluar resultats i extreu-
re  conclusions  en situaci-
ons comercials, socials, ci-
entífiques i altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els nú-
meros  naturals,  enters,  decimals,
fraccionaris i percentatges senzills
amb estratègies de càlcul (mental,
estimació, ús de calculadores, apli-
cacions  d'escriptori,  web  o  per  a
dispositius mòbils, etc.) i  procedi-
ments (algoritmes convencionals o
altres) més adequats segons la na-
turalesa del càlcul

CMCT

MAT.   
1.2,   2.2,
2.3,  2.4,
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.21ºMAT.BL2.2.2  Avalua  resultats  i

extreu conclusions de les operaci-
ons amb els nombres naturals, en-
ters,  decimals,  fraccionaris  i  per-
centatges senzills en situacions co-
mercials,  socials,  científiques i  al-
tres.

CAA

b) e)
f) g)

Fenomen aleatori.
Disseny d'experiències senzi-
lles.  Freqüència  relativa  i
probabilitat.

1ºMAT.BL5.2.  Analitzar  el
comportament  de  fenò-
mens aleatoris relacionats
amb l'entorn  proper  mit-
jançant la realització o si-
mulació  d'experiments
senzills amb ajuda de ma-
terials  variats  (daus,  mo-
nedes,  ruletes,  etc.),  re-
presentant-se  adequada-
ment  mitjançant  taules,
recomptes  o  diagrames
per  assignar  probabilitats
mitjançant les freqüències
relatives i  la regla  de La-
place.

1ºMAT.BL5.2.1 Analitza el compor-
tament de fenòmens aleatoris re-
lacionats amb l'entorn proper mit-
jançant  la  realització  o  simulació
d'experiments  senzills  amb  ajuda
de materials variats (daus,  mone-
des, ruletes, etc.), representant-se
adequadament  mitjançant  taules,
recomptes o diagrames per assig-
nar  probabilitats  mitjançant  les
freqüències  relatives i  la regla de
Laplace.

CMC
T
CAA

MAT.   
3.1,   3.2,

3.3,  4.1,
4.2, 4.3

b)
e)
f)
g)
h)

Disseny de presentacions multi-
mèdia.
Drets  d’autor  i  llicències de pu-
blicació.

1r.TECNO:BL5.3.  Crear  i
editar  continguts  digitals
com  ara  documents  de
text o presentacions mul-
timèdia  amb  sentit  estè-
tic,  utilitzant  aplicacions
informàtiques  d’escriptori
per  a exposar  un objecte
tecnològic, i conéixer com
aplicar  els  diferents  tipus
de llicències.

1r.TECNO:BL5.3.1  Crea  i  edita  con-
tinguts  digitals  com ara  documents
de text o presentacions multimèdia
amb sentit estètic, utilitzant aplicaci-
ons informàtiques d’escriptori per a
exposar un objecte tecnològic.

1r.TECNO:BL5.3.2.  Sap  com  aplicar
els diferents tipus de llicències.

CD
CAA

CD
CAA

Bloc 5 – 1.2 /
1.3 / 3.1

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT

UNITAT 7

CONTINGUTS DE BIOLOGIA CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES CONTINGUTS DE TECNOLOGIA
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• Peixos.
• Amfibis.
• Rèptils.
• Aus.
• Mamífers
• Els vertebrats, l’ésser humà

i el medi

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA
• Fraccions.  Operacions  amb  fracci-

ons.
GEOMETRIA

• Activitats integrades de repàs
FUNCIONS

• Activitats integrades de repàs
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

• Concepte i noció de probabilitat

• Presentacions Lliure Office

2n d'ESO Matemàtiques
Bloc 2: Nombres i àlgebra

2. El nombres enters
Nombres positius i negatius
El conjunt Z dels nombres enters
Operacions amb nombres enters
Potències de nombres enters
Arrels de nombres enters

3. Els nombres decimals i les fraccions
Els nombres decimals
Representació i ordenació de nombres decimals
Operacions amb nombres decimals
Arrels quadrada d'un nombre decimal
Les fraccions
Fraccions i nombres decimals

4. Operacions amb fraccions
Suma i resta de fraccions.
Multiplicació i divisió de fraccions.
Problemes amb fraccions
Potències i fraccions

5. Proporcionalitat i percentatges.
Raons i proporcions
Magnituds directament proporcionals. 

Identifica els nombres enters i, dins d’aquests, els naturals.
Quantifica, mitjançant nombres enters, situacions de l’entorn.
Suma i resta nombres positius i negatius. Resol expressions de sumes i
restes aplicant correctament les regles d’eliminació de parèntesi. 
Multiplica i dividix nombres enters aplicant la regla dels signes.
Resol amb seguretat expressions amb parèntesi i operacions combinades,
aplicant correctament la prioritat de les operacions.
Calcula potències de base entera i exponent natural.
Coneix i aplica les propietats de les potències.
Resol arrels de nombres enters senzills, identificant quan no existixen.
Resol problemes amb nombres enters.

Llig i escriu nombres decimals. Maneja amb agilitat les equivalències entre
els diferents ordres d’unitats.
Distingix els diferents tipus de nombres decimals (exactes, periòdics, d’al-
tres).
Aproxima, per arredoniment, un decimal a l’ordre d’unitats desitjat.
Ordena nombres decimals, els situa en la recta numèrica i intercala un de-
cimal entre uns altres dos daus.
Aplica els diferents algoritmes per a sumar, restar, multiplicar i dividir
nombres decimals, aproximant els resultats a l’ordre d’unitats desitjat.
Resol expressions amb operacions combinades en què intervenen nombres
decimals.
Calcula l’arrel quadrada d’un nombre amb l’aproximació desitjada.
Identifica si dues fraccions són equivalents. 
Obté diverses fraccions equivalents a una de donada.
Obté la fracció equivalent a una de donada amb certes condicions.
Simplifica fraccions fins a obtindre la fracció irreductible.
Reduïx fraccions a comú denominador.
Ordena fraccions reduint-les prèviament a comú denominador.
Passa quantitats de la forma fraccionària a decimal
Resol problemes amb diverses operacions de nombres decimals.

Calcula la fracció d’un nombre.
Suma i resta fraccions. Multiplica i dividix fraccions.
Reduïx expressions amb operacions combinades.
Resol problemes en els quals es calcula la fracció d’un nombre.
Calcula potències de base fraccionària i exponent natural.
Calcula la potència d’un producte o d’un quocient.
Multiplica i dividix potències de la mateixa base.
Calcula la potència d’una altra potència.
Reduïx expressions utilitzant les propietats de les potències.
Obté la descomposició polinòmica d’un nombre decimal, segons les potènci-
es de base deu.
Expressa en notació científica nombres molt grans
Resol problemes en què intervé la fracció d’una quantitat.
Resol problemes de sumes i restes amb fraccions. Resol problemes de mul-
tiplicació i/o divisió de fraccions. Resol problemes utilitzant el concepte de
fracció d’una fracció.

Obté la raó de dos nombres. Calcula un nombre que guarda amb un altre
una raó donada.
Identifica si dues raons formen proporció.
Calcula el terme desconegut d’una proporció.
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Magnituds inversament proporcionals.
Problemes de repartiments proporcionals. 
Percentatges.
Problemes amb percentatges
Interés bancari

6. Àlgebra
L'àlgebra, per a que serveix?
Expressions algebraiques
Polinomis
Productes notables

7: Equacions.
Equacions: significat i utilitat
Equacions: elements i nomenclatura
Transposició de termes
Resolució d'equacions senzilles
Equacions amb denominadors
Procediment general per a la resolució d'equacions de 
primer grau
Resolució de problemes amb equacions
Equacions de segon grau
Resolució d’equacions de segon grau completes

8. Sistemes d'equacions.
Equacions de primer grau amb dues incògnites.
Sistemes d'equacions lineals
Mètodes per la resolució de sistemes lineals
Resolució de problemes amb ajuda dels sistemes 
d'equacions

Distingix les magnituds proporcionals de les quals no ho són.
Identifica si la relació de proporcionalitat que lliga dues magnituds és di-
recta o inversa, construïx la taula de valors i obté diferents proporcions.
Resol problemes senzills de proporcionalitat directa i inversa.
Resol, basant-se en la regla de tres, problemes de proporcionalitat directa
i inversa.
Resol problemes de repartiments directament.
Associa cada percentatge amb una fracció, amb una proporció o amb un
nombre decimal
Calcula percentatges.
Resol problemes:

De percentatges directes.
Que exigixen el càlcul del total, coneguts la part i el tant per cent.
Que exigixen el càlcul del tant per cent, coneguts el total i la part.

Resol problemes d’augments i disminucions percentuals.

Traduïx a llenguatge algebraic enunciats relatius a nombres desconeguts o
i determinats.
Expressa, per mitjà del llenguatge algebraic, relacions o propietats numè-
riques.
Interpreta relacions numèriques expressades en llenguatge algebraic (per
exemple, completa una taula de valors corresponents coneixent la llei ge-
neral d’associació).
Identifica el grau, el coeficient i la part literal d’un monomi.
Classifica els polinomis i els distingix d’altres expressions algebraiques.
Calcula el valor numèric d’un polinomi per a un valor donat de la indetermi-
nada
Suma, resta, multiplica i dividix monomis.
Suma i resta polinomis. Multiplica binomis
 
Reconeix si un valor determinat és o no solució d’una equació.
Escriu una equació que tinga per solució un valor donat.
Trasllada termes en una equació (els casos immediats).
Resol equacions senzilles (sense parèntesis ni denominadors).
Resol equacions amb parèntesi.
Resol equacions amb denominadors.
Resol equacions amb parèntesi i denominadors.
Resol equacions de segon grau donades en la forma general.
Resol, amb ajuda de les equacions, problemes de relacions numèriques.
Resol, amb ajuda de les equacions, problemes aritmètics senzills (edats,
pressupostos ) i problemes aritmètics de dificultat mitjana (mòbils barre-
ges...).
Resol, amb ajuda de les equacions, problemes geomètrics.

Reconeix si un parell  de valors (x, y) és solució d’una equació de primer
grau amb dues incògnites.
Atesa una equació lineal, construïx una taula de valors (x, y), amb algunes
de les seues solucions, i la representa en el pla cartesià.
Identifica, entre un conjunt de parells de valors, la solució d’un sistema
d’equacions de primer grau amb dues incògnites.
Reconeix, davant de la representació gràfica d’un sistema d’equacions line-
als, si el sistema té solució; i, en cas que la tinga, la identifica.
Resol sistemes d’equacions lineals pel mètode de substitució i pel mètode
de reducció.
Resol sistemes d’equacions lineals triant el mètode que seguirà.
Resol problemes aritmètics senzills i de dificultat mitjana amb ajuda dels
sistemes d’equacions.
Resol problemes geomètrics amb ajuda dels sistemes d’equacions.

Bloc 3: Geometria

9. Teorema de Pitàgores.
Teorema de Pitàgores.
Càlcul d'un costat coneixent els altres dos.
Aplicacions del teorema de Pitàgores.

Ateses les longituds dels tres costats d’un triangle, reconeix si és o no
rectangle.
Calcula el costat desconegut d’un triangle rectangle, coneguts els altres
dos.
En un quadrat o rectangle, aplica el teorema de Pitàgores per a relacionar
la diagonal amb els costats i calcular l’element desconegut.
En un rombe, aplica el teorema de Pitàgores per a relacionar les diagonals
amb el costat i calcular l’element desconegut.
En un trapezi rectangle o isòsceles, aplica el teorema de Pitàgores per a
establir una relació que permeta calcular un element desconegut.
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10. Semblança.
Figures semblants.
Plans, mapes i maquetes.
Com construir figures semblants.
Teorema de Tales.
Semblança entre triangles rectangles.
Aplicacions de la semblança de triangles.

11. Cossos geomètrics.
Prismes. Piràmides.
Poliedres regulars.
Seccions planes de poliedres.
Cilindres. Cons.
Esferes.
Seccions d'esferes, cilindres i cons.

12. Mesura del volum.

En un polígon regular, utilitza la relació entre radi, apotema i costat per a,
aplicant el teorema de Pitàgores, trobar un d’aquests elements a partir
dels altres
Relaciona numèricament el radi d’una circumferència amb la longitud d’una
corda i la seua distància al centre.
Aplica el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics
senzills.
Aplica el teorema de Pitàgores en l’espai.
Calcula l’àrea i el perímetre d’un rombe, donant-li les seues dues diagonals
o una diagonal i el costat.
Calcula l’àrea i el perímetre d’un trapezi rectangle o isòsceles quan no se li
dóna l’altura o un dels costats.
Calcula l’àrea i el perímetre d’un triangle equilàter o d’un hexàgon regular
donant-li el costat.

Reconeix, entre un conjunt de figures, les que són semblants, i enuncia les
condicions de semblança.
Construïx figures semblants a una de donada segons unes condicions esta-
blides (per exemple, atesa la raó de semblança).
Coneix el concepte d’escala i l’aplica per a interpretar plans i mapes.
Obté la raó de semblança entre dues figures semblants (o l’escala d’un pla
o mapa)
Calcula la longitud dels costats d’una figura que és semblant a una de dona-
da i complix unes condicions determinades.
Coneix i calcula la raó entre les àrees i la raó entre els volums de dues fi-
gures semblants i l’aplica per a resoldre problemes.
Reconeix triangles semblants aplicant criteris de semblança.
Reconeix triangles rectangles semblants aplicant criteris de semblança.
Calcula l’altura d’un objecte a partir de la seua ombra.
Calcula l’altura d’un objecte mitjançant altres mètodes,  aplicant la sem-
blança de triangles.

Coneix i anomena els diferents elements d’un poliedre (arestes, vèrtexs,
cares, cares laterals dels prismes, bases dels prismes i piràmides...).
Selecciona, entre un conjunt de figures, les que són poliedres i justifica la
seua elecció.
Classifica un conjunt de poliedres.
Descriu un poliedre i el classifica atenent les característiques exposades.
Identifica, entre un conjunt de figures, les que són de revolució, anomena
els
cilindres, els cons, els troncs de con i les esferes, i identifica els seus ele-
ments (eix, bases, generatriu, radi...).
Dibuixa de forma esquemàtica el desenvolupament d’un ortoedre i s’hi basa
per a calcular la seua superfície.
Dibuixa de forma esquemàtica el desenvolupament d’un prisma i s’hi basa
per a calcular la seua superfície.
Dibuixa  de  forma  esquemàtica  el  desenvolupament  d’una piràmide i  s’hi
basa per a calcular la seua superfície.
Davant d’un poliedre regular, justifica la seua regularitat, l’anomena,  ho
analitza donant el nombre de cares, arestes, vèrtexs i cares per vèrtex, i
dibuixa esquemàticament el seu desenvolupament.
Anomena els poliedres regulars que tenen per cares un determinat polígon
regular.
Calcula la diagonal d’un ortoedre.
Calcula l’altura d’una piràmide recta coneixent les arestes bàsiques i les
arestes laterals.
Calcula la superfície d’una piràmide quadrangular regular coneixent l’aresta
de la base i l’altura.
Resol altres problemes de geometria.
Dibuixa a mà alçada el desenvolupament d’un cilindre, indica sobre ell les
dades necessàries i calcula l’àrea.
Dibuixa a mà alçada el desenvolupament d’un con, indica sobre ell les dades
necessàries i calcula l’àrea.
Calcula la superfície d’una esfera, d’un casquet o d’una zona esfèrica, apli-
cant les corresponents fórmules.
Coneix la relació entre la superfície d’una esfera i la del cilindre que l’em-
bolica, i utilitza aquesta relació per a calcular l’àrea de casquets i zones
esfèriques.
Relaciona figures planes amb les seccions d’un cos geomètric.
Calcula àrees de seccions de cossos geomètrics

Calcula el volum de policubs per recompte d’unitats cúbiques.
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Unitats de volum.
Principi de Cavalieri.
Volum del prisma i del cilindre.
Volum de la piràmide.
Volum del con.
Volum de l'esfera.

Utilitza les equivalències entre les unitats de volum del SMD per a efectu-
ar canvis d’unitats.
Passa una quantitat de volum de forma complexa a incomplexa, i viceversa.
Calcula el volum de prismes, cilindres, piràmides, cons o esferes, utilitzant
les corresponents fórmules (es donarà la figura i sobre ella les dades ne-
cessàries
Calcula el volum d’un prisma de manera que calga calcular prèviament alguna
de les dades per a poder aplicar la fórmula (per exemple, calcular el volum
d’un prisma hexagonal coneixent l’altura i l’aresta de la base).
Calcula el volum d’una piràmide de base regular, coneixent les arestes late-
ral i bàsica (o similar).
Calcula el volum d’un con coneixent el radi de la base i la generatriu (o simi-
lar)
Calcula el volum de cossos compostos.
Resol altres problemes de volum (per exemple, que impliquen el càlcul de
costos, que combinen amb el càlcul de superfícies, etc.).

Bloc 4: Funcions

13: Funcions
Concepte de funció.
Creixement i decreixement. Màxims i mínims.
Funcions donades per taules de valors.
Funcions donades per la seua equació.
Funció de proporcionalitat directa. 
Pendent d'una recta.
Funcions lineals.
Funcions constants.

Localitza punts en el pla a partir de les seues coordenades i anomena punts
del pla escrivint les seues coordenades.
Distingix si una gràfica representa o no una funció.
Interpreta  una  gràfica  funcional  i  l’analitza,  reconeixent  els  intervals
constants, els de creixement i els de decreixement.
Atesa l’equació d’una funció, construïx una taula de valors (x, y) i la repre-
senta, punt per punt, en el pla cartesià.
Reconeix i representa una funció de proporcionalitat, a partir de l’equació,
i obté el pendent de la recta corresponent.
Reconeix i representa una funció lineal a partir de l’equació i obté el pen-
dent de la recta corresponent.
Obté el pendent d’una recta a partir de la seua gràfica.
Identifica el pendent d’una recta i el punt de tall amb l’eix vertical a partir
de la seua equació, donada en la forma y = mx + n.
Obté l’equació d’una recta a partir de la seua gràfica.
Reconeix una funció constant per la seua equació o per la seua representa-
ció gràfica. Representa la recta y = k o escriu l’equació d’una recta paral·lel
a l’eix horitzontal.
Escriu l’equació corresponent a la relació lineal existent entre dues magni-
tuds i la representa.

Bloc 5: Estadística i probabilitat

14: Estadística
Confecció d'una taula i el seu gràfic.
Paràmetres de centralització.
Paràmetres de dispersió.
Taules de doble entrada.

15. Atzar i probabilitat
Esdeveniments aleatoris
Probabilitat d'un esdeveniment
Assignació de probabilitats en experiments regulars.

Distingix entre variables qualitatives i quantitatives en distribucions con-
cretes.
Elabora i  interpreta taules  estadístiques senzilles (relatives a  variables
discretes)
Representa i interpreta informació estadística donada gràficament (dia-
grames  de  barres,  polígons  de  freqüències,  histogrames,  diagrames  de
sectors...).
Calcula la mitjana, la mediana, la moda i la desviació mitjana d’un xicotet
conjunt de valors (entre 5 i 10).
En una taula de freqüències, calcula la mitjana i la moda.

Distingix, entre diverses experiències, les que són aleatòries.
Davant d’una experiència aleatòria senzilla, obté l’espai  mostral, descriu
diferents esdeveniments i els classifica segons la seua probabilitat (asse-
gurances, probables, molt probables, poc probables...).
Aplica la llei de Laplace per a calcular la probabilitat d’esdeveniments per-
tanyents a experiències aleatòries regulars.
Construïx taules de freqüències absolutes i relatives a partir del llistat de
resultats d’una experiència aleatòria realitzada de forma reiterada.
Construïx i interpreta taules de freqüències associades a diferents esde-
veniments i, a partir d’elles, estima la probabilitat dels mateixos.

3r d'ESO Orientades a les Ensenyances Aplicades
Bloc 2: Nombres i àlgebra

1: Nombres naturals, enters i decimals.
Operacions amb nombres naturals.
Nombres enteres.

Resol operacions combinades amb nombres naturals.
Resol operacions combinades amb nombres enters.
Resol operacions combinades amb nombres decimals i utilitza l’arredoni-
ment per a expressar la solució.
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Nombres decimals.

2. Fraccions
Fraccions, nombres fraccionaris i nombres racionals.
Forma fraccionària i decimal dels racionals.
La fracció com operador.
Equivalència  de  fraccions.  Operacions  amb  fraccions.
Problemes amb fraccions.

3: Potències i arrels.
Potències.
Potències d'exponent zero o negatiu
Notació científica.
Arrels exactes.

4: Problemes de proporcionalitat i percentatges
Raons i proporció.
Proporcionalitat simple.
Proporcionalitat composta.
Percentatges.
Augments disminucions percentuals

5: Successions numèriques
Successions.
Successions recurrents.
Progressions aritmètiques.

6: El llenguatge algebraic
Expressió algebraica.
Monomis. Polinomis.
Identitats.

7. Equacions de primer i segon grau. 
Equacions.
Equacions de primer grau.
Equació de segon grau.
Resolució de problemes mitjançant equacions.

Resol operacions combinades en les quals apareixen nombres naturals,
enters i decimals.
Calcula el mínim comú múltiple de diversos nombres.
Calcula el mínim comú múltiple de diversos nombres.
Resol problemes aritmètics amb nombres decimals.
Resol problemes aritmètics amb nombres decimals obtenint el resultat a
través d’una expressió amb operacions combinades.
Coneix i arredonix els diferents tipus de nombres decimals i valora els
errors absolut i relatiu comesos en l’arredoniment

Representa fraccions sobre la recta, descompon una fracció impròpia en
part sencera més una fracció pròpia. 
Passa una fracció a forma decimal i un nombre decimal exacte a fracció.
Calcula la fracció d’una quantitat i la quantitat coneixent la fracció cor-
responent
Simplifica i compara fraccions reduint-les a comú denominador.
Realitza operacions combinades amb nombres racionals.
Resol problemes utilitzant el concepte de fracció i les operacions amb
nombres racionals.
Resol problemes utilitzant les fraccions i obtenint el resultat a través
d’una expressió amb operacions combinades.

Calcula potències d’exponent enter i expressa un nombre com a potència
d’exponent enter.
Calcula i simplifica expressions aritmètiques senzilles aplicant les propi-
etats de les potències d’exponent enter. 
Resol operacions combinades en les quals apareixen expressions amb po-
tències d’exponent enter.
Utilitza la notació científica per a expressar nombres grans o xicotets i
expressa amb totes les seues xifres un nombre escrit en notació cientí-
fica.
Utilitza la calculadora per a operar en notació científica.
Resol problemes utilitzant la notació científica.
Calcula arrels exactes de nombres racionals justificant el resultat mit-
jançant el concepte d’arrel enèsima.

Calcula un terme desconegut d’una proporció i completa taules de valors
directament proporcionals o inversament proporcionals.
Resol problemes de proporcionalitat simple
Resol problemes de proporcionalitat composta senzills
Relaciona percentatges amb fraccions i amb nombres decimals, calcula
el percentatge d’una quantitat, calcula la quantitat inicial atés el percen-
tatge i troba el percentatge que representa una part.
Resol problemes senzills d’augments i disminucions percentuals.
Resol problemes en els quals s’encadenen augments i disminucions per-
centuals.

Escriu un terme concret d’una successió donada mitjançant el seu terme
general o de forma recurrent i obté el terme general d’una successió
donada pels seus primers termes (casos molt senzills).
Reconeix les progressions aritmètiques,  calcula la seua diferència i el
seu terme general.
Resol problemes utilitzant les progressions aritmètiques.

Traduïx al llenguatge algebraic enunciats verbals d’índole matemàtic.
Coneix i identifica els conceptes de monomi, polinomi, coeficient, grau,
part literal, identitat i equació.
Calcula el valor numèric d’un monomi i d’un polinomi.
Opera amb monomis i polinomis.
Trau factor comú d’un polinomi i

Coneix els conceptes d’equació, incògnita i solució; i els utilitza per a de-
terminar si un nombre és solució d’una equació i per a buscar per temp-
teig solucions enteres d’equacions senzilles. 
Resol equacions senzilles de primer grau. 
Resol equacions senzilles de segon grau.
Resol equacions amb parèntesi.
Resol problemes numèrics senzills mitjançant equacions.
Resol problemes geomètrics senzills mitjançant equacions.
Resol mitjançant equacions problemes que impliquen l’ús de la relació de
proporcionalitat.
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8: Sistemes d’equacions
Equacions lineals amb dues incògnites.
Sistemes d’equacions lineals. 
Nombre de solucions d'un sistema lineal.
Mètodes de resolució de sistemes.
Traducció d'enunciats a sistemes d'equacions.

Resol un sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites mitjan-
çant un mètode determinat (substitució, reducció ...).
Resol un sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites per qual-
sevol dels mètodes i el classifica segons el tipus de solució.
Resol un sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites simplifi-
cant prèviament les equacions que el formen.
Resol problemes numèrics mitjançant sistemes d’equacions.
Resol problemes geomètrics mitjançant sistemes d’equacions.
Resol problemes geomètrics senzills mitjançant equacions.
Resol problemes que impliquen l’ús de la relació de proporcionalitat uti-
litzant els sistemes d’equacions. 

Bloc 3: Geometria

11: Elements de geometria plana
Angles en les figures planes.
Figures semblants.
Plans, mapes i escales.
Triangles semblants. Teorema de Tales.
El teorema de Pitàgores.
Triangles rectangles en figures planes.
Àrees dels polígons.
Àrees i perímetres d'algunes figures corbes.

12: Figures a l'espai
Poliedres i cossos de revolució.
Prismes. Piràmides.
Poliedres regulars.
Cilindres. Cons. Esferes. 
Coordenades geogràfiques.

13: Moviments en el pla. Frisos i mosaics.
Transformacions geomètriques. Moviments.
Translacions. Girs.
Simetries axials.
Composició de moviments.
Mosaics, sanefes i rosetons.

Coneix i aplica les relacions angulars en els polígons.
Coneix i aplica les relacions dels angles situats sobre la circumferència.
Reconeix figures semblants i utilitza la raó de semblança per a
resoldre problemes.
Coneix el teorema de Tales i l’utilitza per a resoldre problemes.
Aplica el teorema de Pitàgores en casos directes.
Reconeix si un triangle és rectangle, acutangle o obtusangle coneixent
els seus costats.
Calcula àrees i perímetres de polígons senzills.
Calcula l’àrea i el perímetre d’algunes figures corbes.
Calcula àrees de figures planes descomponent-les en polígons o corbes
senzilles.

Associa un desenvolupament pla a un políedre o a un cos de revolució.
 Identifica poliedres duals d’altres i coneix les relacions entre ells.
Calcula àrees de poliedres i cossos de revolució.
Calcula volums de poliedres i cossos de revolució.
Calcula àrees i volums de figures espacials formades per poliedres i cos-
sos de revolució
Identifica les coordenades geogràfiques amb punts de l’esfera terres-
tre.

Obté la transformada d’una figura mitjançant un moviment concret.
Obté la transformada d’una figura mitjançant la composició de dos mo-
viments.
Reconeix figures dobles en una certa transformació o identifica el tipus
de transformació que dóna lloc a una certa figura doble.
Reconeix la transformació (o les possibles transformacions) que porten
d’una figura a l’altra.

Bloc 4: Funcions.

9: Funcions i gràfics
Les funcions i els seus gràfics.
Definicions.
Creixement i decreixement d'una funció.
Màxims i mínims relatius.
Tendències d'una funció.
Discontinuïtats. Continuïtat.
Expressió analìtica d'una funció.

10: Funcions lineals i quadràtiques
Funció de proporcionalitat.
Gràfic i equació de la funció lineal. La funció y=mx + n.
Recta de la qual es coneixen un punt i el pendent.
Recta que passa per dos punts.
Aplicacions de la funció lineal. 
Equació de la recta que passa per dos punts.
Estudi conjunt de dues funcions.
Paràboles i funcions quadràtiques.

Respon a preguntes sobre el  comportament d’una funció observant la
seua gràfica i identifica aspectes rellevants de la mateixa (domini, crei-
xement, màxims, etc.).
Associa enunciats a gràfics de funcions.
Construïx la gràfica d’una funció a partir d’un enunciat.
Construïx la gràfica d’una funció a partir d’una taula de valors.
Indica l’expressió analítica d’una funció molt senzilla a partir d’un enun-
ciat.

Representa funcions lineals a partir de la seua equació.
Troba l’equació d’una recta coneixent un punt i  el seu pendent o dos
punts de la mateixa.
Troba l’equació d’una recta observant la seua gràfica.
Obté la funció lineal associada a un enunciat, l’analitza i la representa.
Resol problemes d’enunciat mitjançant l’estudi conjunt de dues funcions
lineals.
Representa funcions quadràtiques fent un estudi complet d’elles (vèr-
tex, talls amb els eixos...).
Calcula, analíticament i gràficament, els punts de tall entre una paràbola
i una recta. 

Bloc 5: Estadística i probabilitat.

14: Taules i gràfics estadístics. Coneix els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus
de variables estadístiques.
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Població i mostra.
Variables estadístiques.
El procés que se segueix en estadística.
Confecció d'una taula de freqüències
Gràfic adequat al tipus d'informació.

15: Paràmetres estadístics 
Tipus de paràmetres estadístics.
Càlcul de mitjana i desviació típica. En taules de fre-
qüències.
Obtenció de mitjana i desviació típica amb calculadora. 
Interpretació conjunta de mitjana i desviació típica.
Paràmetres de posició: mediana i quartil.

Elabora taules de freqüències absolutes, relatives, acumulades i de per-
centatges i les representa mitjançant un diagrama de barres, un polígon
de freqüències, un histograma o un diagrama de sectors.
Interpreta taules i gràfics estadístics.
Resol problemes estadístics elaborant i interpretant taules i gràfics.

Obté el valor de la mitjana i la desviació típica a partir d’una taula de
freqüències i interpreta el seu significat.
Coneix, calcula i interpreta el coeficient de variació
Coneix, calcula, interpreta i representa en diagrames de caixa i bigotis
la mediana i els quartils.
Resol problemes estadístics elaborant i interpretant taules i gràfics.

3r d'ESO Orientades a les Ensenyances Acadèmiques

Bloc 2: Nombres i àlgebra

1: Conjunts numèrics 
Fraccions. Nombres racionals
Operacions amb fraccions
Expressió decimal d'un nombre racional.
Aproximacions i errors

2: Potències i arrels.
Potències. d'exponent enter
Notació científica. Aplicacions
Arrels de nombres reals.
Operacions amb radicals

3: Polinomis
Expressions algebraiques. Valor numèric.
Monomis. Operacions amb monomis.
Polinomis. Operacions amb polinomis.
Identitats notables.

4: Divisió de polinomis 
Divisió de polinomis.
Regla de Ruffini.
Arrels d'un polinomi.
Teoremes del residu i del factor.
Factorització.

5 Equacions i sistemes. 
Equacions. Regles de la suma i el producte.
Equacions de primer grau.
Equacions de segon grau.
Equacions de tercer i quart grau
Resolució de problemes amb equacions.
Sistemes d'equacions lineals.
Resolució de sistemes: Mètode de substitució.
Resolució de sistemes: Mètode d'igualació.
Resolució de sistemes: Mètode de reducció.
Mètode gràfic.
Resolució de problemes amb sistemes d'equacions

6 Proporcionalitat.  (correspon  a segon d’eso,  però no sempre
s’ha pogut donar en eixe nivell)
Proporcionalitat directa. Repartiments directament proporcio-
nals. Percentatges. 
Interessos simples i compostos.
Proporcionalitat inversa. Repartiments inversament proporcio-
nals. Proporcionalitat composta.

10: Successions
Successions.
Progressions aritmètiques.
Suma dels termes d'una progressió aritmètica.
Progressions geomètriques.
Suma dels termes d'una progressió geomètrica.

Reconeix  els diferents  tipus de nombres (naturals,
enters, racionals), indica el criteri utilitzat per distin-
gir-los i els utilitza per representar i interpretar ade-
quadament informació quantitativa 

1,2 Utilitza nombres racionals per resoldre problemes de la
vida quotidiana i analitza la coherència de la solució. 

1

Distingeix,  quan troba el  decimal  equivalent  a una
fracció, entre decimals finits i decimals infinits periò-
dics, i indica en aquest cas el grup de decimals que
es repeteixen o formen període. 

1 Calcula termes d’una successió numèrica recurrent usant
la llei de formació a partir de termes anteriors .

10

Expressa nombres molt grans i molt xicotets en no-
tació científica i hi opera, amb calculadora i sense, i
els utilitza en problemes contextualitzats .

2 Obté una llei de formació o fórmula per al terme general
d’una successió senzilla de nombres enters o fracciona-
ris .

10

Distingeix  i  utilitza  tècniques  adequades  per  fer
aproximacions per defecte i per excés d’un nombre
en  problemes  contextualitzats,  i  justifica  els  seus
procediments..

1 Identifica progressions aritmètiques i geomètriques, n’ex-
pressa el terme general, calcula la suma dels “n” primers
termes i les utilitza per resoldre problemes 

10
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Aplica adequadament tècniques de truncament i ar-
redoniment en problemes contextualitzats i reconeix
els errors d’aproximació en cada cas per determinar
el procediment més adequat. .

1 Valora i identifica la presència recurrent de les successi-
ons en la naturalesa i resol problemes que hi estan asso-
ciats.

10

Expressa el resultat d’un problema, utilitzant la unitat
de mesura adequada, en forma de nombre decimal,
i l’arredoneix si és necessari amb el marge d’error o
precisió requerits, d’acord amb la naturalesa de les
dades 

1, 2 Formula algebraicament una situació de la vida quotidia-
na mitjançant equacions i sistemes d’equacions, les resol
i interpreta críticament el resultat obtingut. 

5

Troba la fracció generatriu corresponent a un deci-
mal exacte o periòdic .

1 Efectua operacions amb polinomis i els utilitza en exem-
ples de la vida quotidiana.

3, 4

Factoritza  expressions  numèriques  senzilles  que
continguen arrels i hi opera simplificant els resultats 

2 Coneix i  utilitza les identitats notables corresponents al
quadrat d’un binomi i una suma per diferència, i les aplica
en un context adequat. 

3, 4

Calcula el valor d’expressions numèriques de nom-
bres  enters,  decimals  i  fraccionaris  mitjançant  les
operacions  elementals  i  les  potències  d’exponent
enter aplicant correctament la jerarquia de les ope-
racions .

1, 2

Bloc 3: Geometria

6 Proporcionalitat. 
Proporcionalitat geomètrica. Teorema de Tales.
Raons de longituds, àrees i volums. Escales.

7: Figures planes
Polígons.
Triangles.
Teorema de Pitàgores. Aplicacions.
Circumferència i cercle.
Longitud i àrees de polígons.
Longitud i àrees de figures circulars.
Llocs geomètrics.

8 : Moviments en el pla.
Vectors.
Translacions.
Girs.
Simetries axial i central
Eixos i centre de simetria en figures planes.
Moviments inversos. 

9: Cossos geomètrics
Elements de la geometria de l'espai.
Poliedres.
Cossos de revolució.
Àrees i volums de poliedres i cossos de revolució.
Àrees i volums d'altres cossos geomètrics.
Simetries en cossos geomètrics.
El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques.

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

7 Divideix un segment en parts proporcionals a d’altres de
donats i estableix relacions de proporcionalitat entre els
elements homòlegs de dos polígons semblants. 

6

Aplica les relacions entre angles definits per rectes
que es tallen o per paral·leles tallades per una se-
cant i resol problemes geomètrics senzills. 

7 Reconeix  triangles  semblants  i,  en  situacions  de  sem-
blança, utilitza el teorema de Tales per al càlcul indirecte
de longituds en contextos diversos.

6

Identifica els principals políedres i cossos de revolu-
ció i utilitza el llenguatge amb propietat per referir-se
als elements principals 

7, 9 Calcula dimensions reals de mesures de longituds i  de
superfícies en situacions de semblança: plànols, mapes,
fotos aèries, etc. 

6

Identifica centres, eixos i plans de simetria en figu-
res planes, políedres i en la naturalesa i en l’art i les
construccions humanes. 

8, 9 Calcula àrees i volums de políedres, cilindres, cons i es-
feres i els aplica per resoldre problemes contextualitzats .

9

Situa sobre el globus terraqüi l’equador, els pols, els
meridians i els paral·lels i és capaç d’ubicar un punt
sobre el globus terraqüi coneixent la seua longitud i
latitud. 

9 Identifica els elements més característics dels moviments
en el pla presents en la naturalesa, en dissenys quotidi-
ans o obres d’art. 

Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures
circulars en problemes contextualitzats aplicant fór-
mules i tècniques adequades. 

6, 7 Genera  creacions  pròpies  mitjançant  la  composició  de
moviments, utilitzant eines tecnològiques quan és neces-
sari. 

Bloc 4: Funcions.

11: Funcions
Correspondències i funcions.
Funcions.
Continuïtat d'una funció

12: Funcions lineals i quadràtiques
Funcions lineals.
Equacions de la recta.
Posicions relatives de les rectes.

Programació Departament Matemàtiques 21-22.odt Pàgina 81 de 99



Definicions.
Simetria i periodicitat d'una funció.
Creixement decreixement. Màxims i mínims 

Aplicacions.
Funcions quadràtiques.
Estudi analític de la paràbola.
Aplicacions de la funció quadràtica.

Interpreta el comportament d’una funció donada gràfi-
cament i associa enunciats de problemes contextualit-
zats a gràfiques .

11 Determina les diferents formes d’expressió de l’equació
de la recta a partir d’una de donada (equació punt-pen-
dent, general, explícita i per dos punts), identifica punts
de tall i pendent i la representa gràficament .

12

Identifica les característiques més rellevants d’una grà-
fica i les interpreta dins del seu context.

11 Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a
un enunciat i la representa 

12

Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextu-
alitzat i descriu el fenomen exposat.

11 Calcula els elements característics d’una funció polinòmi-
ca de grau dos i la representa gràficament 

12

Associa raonadament expressions analítiques a funci-
ons donades gràficament.

12 Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que es
puguen modelitzar mitjançant funcions quadràtiques, les
estudia i les representa utilitzant mitjans tecnològics quan
siga necessari. 

12

Formula conjectures sobre el comportament del feno-
men que representa una gràfica i la seua expressió al-
gebraica. 

12 Determina les diferents formes d’expressió de l’equació
de la recta a partir d’una de donada (equació punt-pen-
dent, general, explícita i per dos punts), identifica punts
de tall i pendent i la representa gràficament .

12

Bloc 5: Estadística i probabilitat.

13: Estadística unidimensional.
Termes estadístics.
Variables estadístiques.
Taules  de  freqüències  de  variables  qualitatives  i
quantitatives discretes.
Gràfics estadístics.
Taules de freqüències de dades agrupades.
Histogrames.
Paràmetres de posició.
Paràmetres de dispersió.
Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació
típica. Coeficient de variació.

14: Probabilitat.
Experiments aleatoris.
Successos.
Operacions amb successos.
Experiments compostos. Tècniques de recompte.
Probabilitat. Regla de Laplace.
Probabilitat d'experiments compostos.
Probabilitat experimental. Simulació.

Distingeix població i mostra i justifica les diferències
en problemes contextualitzats. 

13 Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i in-
terpretar  informació estadística dels mitjans de comuni-
cació. 

13

Valora la representativitat d’una mostra a través del
procediment de selecció, en casos senzills.

13 Utilitza la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar
les dades, generar gràfics estadístics i calcular paràme-
tres de tendència central i dispersió. 

13

Distingeix entre variable qualitativa, quantitativa dis-
creta i quantitativa contínua i en posa exemples.

13 Utilitza mitjans tecnològics per comunicar informació re-
sumida i rellevant sobre una variable estadística analitza-
da.

13

Elabora  taules  de  freqüències,  relaciona  els  dife-
rents  tipus  de  freqüències  i  obté  informació  de la
taula elaborada. 

13 Identifica  els  experiments  aleatoris  i  els  distingeix  dels
deterministes.

14

Construeix, amb l’ajuda d’eines tecnològiques si és
necessari,  gràfics  estadístics  adequats  a  diferents
situacions relacionades amb variables associades a
problemes socials, econòmics i de la vida quotidia-
na. 

13 Utilitza el vocabulari  adequat  per descriure i quantificar
situacions relacionades amb l’atzar. 

14

Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana,
moda, mediana i quartils) d’una variable estadística
per proporcionar un resum de les dades 

13 Assigna probabilitats a successos en experiments aleato-
ris  senzills  els  resultats  dels  quals  són  equiprobables,
mitjançant la regla de Laplace, enumerant els successos
elementals,  taules  o  arbres  o  altres  estratègies  perso-
nals. 

14

Calcula els paràmetres de dispersió (rang, recorre-
gut interquartílic i desviació típica, càlcul i interpreta-
ció)  d’una  variable  estadística  (amb  calculadora  i
amb full de càlcul) per comparar la representativitat
de la mitjana i descriure les dades. 

13 Pren la decisió correcta tenint en compte les probabilitats
de les diferents opcions en situacions d’incertesa. 

14
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4t d'ESO Orientades a les Ensenyances Aplicades

Bloc 2: números i àlgebra. Curs 4t ESO
1: Nombres enters i racionals

Nombres naturals
Nombres enters
Nombres racional. Fraccions
Potències d'exponent enter.

2: Nombres decimals.
Importància dels sistema de numeració decimal
Tipus de nombres decimals
De decimal a fracció
Us de quantitats aproximades
La notació científica.

3: Nombres reals
Nombres racionals
Nombres reals. La recta real.
Tram en la recta real: Intervals i semirectes.
Arrels i radicals

4. Problemes aritmètics
Proporcionalitat simple
Proporcionalitat composta
Repartiments proporcionals.
Càlculs amb percentatges.
Depòsits i préstecs
Altres problemes aritmètics.

 5. Expressions algebraiques
Monomis, polinomis i altres expressions algebrai-
ques.
Operacions amb monomis i polinomis
Divisió d'un polinomi per (x-a)
Arrels d'un polinomi
Factorització de polinomis

6. Equacions
Identitats i equacions
Resolució d'equacions de primer grau
Equacions de segon grau
Altres tipus d'equacions.

7.- Sistemes d'equacions.
Equacions lineals amb dues incògnites
Sistemes d’equacions lineals
Resolució de sistemes
Sistemes d’equacions lineals més complexos
Resolució de problemes mitjançant sistemes 
d’equacions

Realitza operacions combinades amb nombres enters.
Realitza operacions amb fraccions.
Realitza operacions i simplificacions amb potències d’exponent enter.
Resol problemes en els quals haja d’utilitzar nombres enters i fraccionaris.

Domina l’expressió decimal d’un nombre o d’una quantitat.
Coneix i diferencia els diferents tipus de nombres decimals, així com les situaci-
ons que els originen.
Troba un nombre fraccionari equivalent a un decimal exacte o periòdic.
Aproxima quantitats a l’ordre d’unitats adequat i calcula o delimita els errors ab-
solut i relatiu en cada cas.
Interpreta i escriu nombres en notació científica i opera amb ells.
Utilitza la calculadora per a anotar i operar amb quantitats donades en notació ci -
entífica, i relaciona els errors amb les xifres significatives utilitzades.

Classifica nombres de diferents tipus.
Utilitza la calculadora per al càlcul numèric amb arrels.
Representa nombres reals amb l’aproximació desitjada.
Definix intervals i semirectes en la recta real.
Traduïx arrels a la forma exponencial i viceversa.
Calcula arrels exactes manualment i altres amb la calculadora.

Resol problemes de proporcionalitat simple, directa i inversa, mentalment, per re-
ducció a la unitat i manualment, utilitzant la regla de tres.
Resol problemes de proporcionalitat composta molt senzills.
Resol problemes de repartiments directament proporcionals.
Calcula percentatges (càlcul de la part donat el total, càlcul del total atesa la part
Resol problemes de percentatges: càlcul del total, de la part o del tant per cent.
Resol problemes d’augments i disminucions percentuals.
Resol problemes amb percentatges encadenats.
Resol problemes d’interés simple.
Resol problemes de mescles. 

Reconeix i anomena els elements d’un monomi.
Opera amb monomis. Suma, resta, multiplica i dividix polinomis.
Dividix polinomis aplicant la regla de Ruffini.
Utilitza la regla de Ruffini per a calcular el valor numèric d’un polinomi per a un
valor donat de la indeterminada.
Obté les arrels enters d’un polinomi.
Factoritza polinomis extraient factor comú i utilitzant Ruffini 
Factoritza polinomis buscant prèviament les arrels.

Diferencia una equació d’una identitat i reconeix si un valor és solució d’una equa-
ció.
Resol equacions de primer grau senzilles.
Resol equacions de primer grau amb parèntesi 
Resol problemes amb ajuda de les equacions de primer grau.
Resol equacions de segon grau, en la forma general, aplicant la fórmula 
Utilitza les equacions de segon grau en la resolució de problemes.

Reconeix les equacions lineals, les expressa en forma explícita i construïx taules
de solucions. I les representa.
Identifica els sistemes lineals. Reconeix si un parell de valors és o no solució d’un
sistema
Resol gràficament sistemes lineals molt senzills i relaciona el tipus de solució amb
la posició relativa de les rectes.
Resol algebraicament sistemes lineals, aplicant el mètode adequat en cada cas.
Resol sistemes lineals que requerixen transformacions prèvies
Formula i resol problemes mitjançant sistemes d’equacions.

Bloc 3: Geometria. Curs 4t ESO
10. Geometria
Teorema de Pitàgores
Semblança
Semblança de triangles

Calcula el costat d’un quadrat coneixent la diagonal.
Calcula l’altura d’un triangle equilàter o l’apotema d’un hexàgon regular coneixent
el costat.
Calcula distàncies en situacions i figures en les quals apareixen triangles rectan-
gles.
Reduïx i amplia figures amb una raó de semblança donada.
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Àrees i volums de figures semblants Identifica la raó de semblança entre dues figures que tenen aquesta relació.
Utilitza els procediments de la proporcionalitat aritmètica per al càlcul de distàn-
cies, en figures semblants.
Interpreta plànols i mapes.
Relaciona les àrees i els volums de figures semblants, coneixent la relació de sem-
blança. 
Calcula la superfície d’un terreny, disposant del plànol i l’escala.
Resol problemes que exigixen el càlcul d’àrees combinant diferents recursos: fór-
mules de les figures planes, teorema de Pitàgores, relacions de semblança…
Resol problemes que exigixen mesurar la superfície i el volum de figures geomètri-
ques o reals, combinant diferents recursos: fórmules teorema de Pitàgores, rela-
cions de semblança.

Bloc 4: Funcions. Curs 4t ESO
 8. Funcions. Característiques
Conceptes bàsics
Com es presenten les funcions
Funcions continues. Discontinuïtats.
Creixement, màxims i mínims
Taxa de variació mitjana (TVM)
Tendència
Periodicitat

9. Funcions elementals.
Funcions lineals
Funcions quadràtiques. Paràboles
Funcions de proporcionalitat inversa.
Funcions radicals
Funcions exponencials 

Atesa una funció representada per la seua gràfica, estudia les seues característi-
ques més rellevants (domini de definició, recorregut, creixement i decreixement,
màxims i mínims, continuïtat...).
Representa una funció de la que es donen algunes característiques especialment
rellevants.
Associa un enunciat amb una gràfica.
Representa una funció donada per la seua expressió analítica obtenint, prèviament,
una taula de valors.
Troba la TVM en un interval d’una funció donada gràficament, o bé mitjançant la
seua expressió analítica.
Respon a preguntes concretes relacionades amb continuïtat, tendència, periodici-
tat, creixement... d’una funció.

Representa una funció lineal a partir de la seua expressió analítica.
Obté l’expressió analítica d’una funció lineal coneixent la seua gràfica o alguna de
les seues característiques.
Representa una paràbola a partir de l’equació quadràtica corresponent.
Associa corbes de funcions quadràtiques a les seues expressions analítiques.
Escriu l’equació d’una paràbola coneixent la seua representació gràfica en casos
senzills.
Associa corbes a expressions analítiques (proporcionalitat inversa, radicals i expo-
nencials).
Maneja amb facilitat les funcions de proporcionalitat inversa i les radicals.
Maneja amb facilitat les funcions exponencials.
Resol problemes d’enunciat relacionats amb diferents tipus de funcions

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 4t ESO
11. Estadística
Conceptes bàsics
Taules de freqüències.
Paràmetres estadístics.
Paràmetres de posició per a dades aïllades
Diagrames de caixa
Estadística inferencial

 13. Probabilitat
Obtenció de probabilitats: experimentació o 
càlcul
Esdeveniments aleatoris
Probabilitat d’un esdeveniment. 
Regla de Laplace per a experiències regulars
Experiències compostes. Diagrames d’arbre.

Construïx una taula de freqüències de dades aïllades i els representa mitjançant
un diagrama de barres.
Atés un conjunt de dades i el suggeriment que els agrupe en intervals, determina
una possible partició del recorregut, construïx la taula i representa gràficament la
distribució.
Atés un conjunt de dades, reconeix la necessitat d’agrupar-los en intervals i, en
conseqüència, determina una possible partició del recorregut, construïx la taula i
representa gràficament la distribució.
Obté els valors de la mitjana i la variança a partir d’una taula de freqüències (de
dades aïllades o agrupades) i els utilitza per a analitzar característiques de la dis-
tribució.
Coneix el coeficient de variació i es val d’ell per a comparar les dispersions de
dues distribucions.
A partir d’una taula de freqüències de dades aïllades, construïx la taula de fre-
qüències acumulades i, amb ella, obté mesures de posició (mitjana, quartils, cen-
tils).
Construïx el diagrama de caixa i bigots corresponent a una distribució estadística.
Interpreta un diagrama de caixa i bigots dins d’un context.
Reconeix processos de mostreig correctes i identifica errors en d’altres on n’hi
haja.

Aplica les propietats dels esdeveniments i de les probabilitats.
Calcula probabilitats en experiències independents.
Calcula probabilitats en experiències dependents.
Interpreta taules de contingència i les utilitza per a calcular probabilitats.
Resol altres problemes de probabilitat.
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4t d'ESO Orientades a les Ensenyances Acadèmiques 

Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 4t ESO
1. Nombres reals

Nombres reals
La recta real. Intervals.
Potències d’exponent enter.
Notació científica. Operacions.
Radicals. Potències d’exponent fraccionari. Propietats
Operacions amb radicals.
Logaritmes. Propietats
Expressions logarítmiques i algebraiques. Canvi de base.
Percentatges. Interés simple
Interés compost.

2. Expressions algebraiques.

Expressions algebraiques i polinomis.
Operacions amb polinomis
Regla de Ruffini
Arrels d’un polinomi. Factorització.
Fraccions algebraiques.
Operacions amb fraccions algebraiques.

3 . Equacions i sistemes.

Equacions polinòmiques.
Equacions racionals i irracionals senzilles
Sistemes d’equacions lineals.
Sistemes d’equacions no lineals senzills

4. Inequacions i sistemes

Desigualtats i inequacions. 
Inequacions polinòmiques de grau. Superior
Inequacions de primer grau amb dues incògnites..
Sistemes d’inequacions amb una incògnita
Sistemes d’inequacions amb dues incògnites
Resolució de problemes.

Reconeix  els  diferents  tipus nombres  (naturals,  enters,
racionals i irracionals i reals), indicant el criteri seguit, i
els utilitza per a representar i interpretar adequadament
informació quantitativa.

1 – 14 Compara,  ordena,  classifica i  representa diferents  tipus de
nombres sobre la recta numèrica utilitzant diferents escales.

1

Aplica propietats característiques dels nombres en utilit-
zar-los en contextos de resolució de problemes.

1 – 14 Resol problemes que requerisquen conceptes i propietats es-
pecífiques dels nombres.

1

Opera amb eficàcia emprant càlcul mental, algoritmes de
llapis i paper, calculadora o programes informàtics, i utilit-
zant la notació més adequada.

1 S'expressa de manera eficaç fent ús del llenguatge algebraic. 1

Realitza estimacions correctament i jutja si els resultats
obtinguts són raonables.

1 Obté les arrels d'un polinomi i el factoritza utilitzant la regla
de Ruffini o un altre mètode més adequat.

1

Estableix les relacions entre radicals i potències, opera
aplicant les propietats necessàries i resol problemes con-
textualitzats.

1 Realitza operacions amb polinomis, igualtats notables i frac-
cions algebraiques senzilles.

1

Aplica percentatges a la resolució de problemes quotidi-
ans i financers i valora l'ocupació de mitjans tecnològics
quan la complexitat de les dades ho requerisca.

1 Fa ús de la descomposició factorial per a la resolució d'equa-
cions de grau superior a dos.

3

1 Fa ús de la descomposició factorial per a la resolució d'equa-
cions de grau superior a dos.

3

Formula algebraicament les restriccions indicades en una si-
tuació de la vida real, ho estudia i resol, mitjançant inequaci-
ons,  equacions  o  sistemes,  i  interpreta  els  resultats  obtin-
guts.

3, 4

Bloc 3: Geometria. Curs 4t ESO
5. Semblança i trigonometria.

Figures semblants.
Mesura d’angles
Raons trigonomètriques d’un angle agut.
Relacions entre les raons trigonomètriques d’un angle.
Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol
Identitats trigonomètriques bàsiques.

6. Aplicacions de la trigonometria

Resolució de triangles: triangles rectangles.
Teorema del sinus i del cosinus.
Resolució de triangles qualssevol. 
Aplicacions de la trigonometria.

7. Geometria analítica

Vectors fixos i vectors lliures en el pla.
Operacions amb vectors lliures.
Equacions de la recta. 
Problemes d'incidència.

Utilitza  les  eines  tecnològiques,  estratègies  i  fórmules
apropiades per a calcular angles, longituds, àrees i vo-
lums de cossos i figures geomètriques.

5, 6 Calcula la distància entre dos punts i el mòdul d'un vector. 7

Resol triangles utilitzant les raons trigonomètriques i les
seues relacions.

5, 6 Coneix el significat de pendent d'una recta i diferents for-
mes de calcular-la.

7
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Utilitza les fórmules per a calcular àrees i volums de tri-
angles,  quadrilàters,  cercles,  paral·lelepípedes,  piràmi-
des, cilindres, cons i esferes i les aplica per a resoldre
problemes geomètrics, assignant les unitats apropiades.

5, 6, 7 Calcula l'equació d'una recta de diverses formes, en funció
de les dades conegudes

7

Utilitza conceptes i relacions de la trigonometria bàsica
per a resoldre problemes emprant mitjans tecnològics, si
calguera, per a realitzar els càlculs.

5, 6 Reconeix diferents  expressions de l'equació d'una recta i
les utilitza en l'estudi analític de les condicions d'incidència,
paral·lelisme i perpendicularitat.

7

Estableix correspondències analítiques entre les coorde-
nades de punts i vectors.

7 Utilitza recursos tecnològics interactius per a crear figures
geomètriques i observar les seues propietats i característi-
ques.

5, 6, 7

Bloc 4: Funcions. Curs 4t ESO
8. Funcions

Correspondència i funcions.
Domini i recorregut d’una funció
Punts de tall amb els eixos. Signe de la funció.
Simetria d'una funció.
Periodicitat d'una funció.
Continuïtat.
Creixement i decreixement.
Màxims i mínims.
Acotació i asímptotes.

9. Funcions elementals.

Funcions polinòmiques
Funcions racionals
Funció exponencial i logarítmica. Aplicacions . Propietats.

Interpreta críticament dades de taules i gràfics sobre di-
verses situacions reals.

8, 9 Explica i  representa  gràficament  el  model  de relació  entre
dues magnituds per als casos de relació lineal,  quadràtica,
proporcionalitat  inversa,  exponencial  i  logarítmica,  emprant
mitjans tecnològics, si cal.

9

Representa dades mitjançant taules i gràfics utilitzant ei-
xos i unitats adequades.

8, 9 Identifica, estima o calcula paràmetres característics de fun-
cions elementals.

9

Descriu les característiques més importants que s'extra-
uen d'una gràfica assenyalant els valors puntuals o in-
tervals de la variable que les determinen utilitzant tant
llapis i paper com mitjans tecnològics.

8, 9 Expressa raonadament conclusions sobre un fenomen a par-
tir del comportament d'una gràfica o dels valors d'una taula.

9

Relaciona diferents  taules  de valors  i  les  seues  gràfi-
ques corresponents.

8, 9 Analitza el  creixement  o decreixement  d'una funció mitjan-
çant la taxa de variació mitjana calculada a partir de l'expres-
sió algebraica, una taula de valors o de la pròpia gràfica.

8,11 

Identifica i explica relacions entre magnituds que poden
ser descrites mitjançant una relació funcional i associa
les gràfiques amb les seues corresponents expressions
algebraiques.

9 Interpreta situacions reals que responen a funcions senzilles:
lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa, definides a
trossos i exponencials i logarítmiques.

9 

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 4t ESO
12. Combinatòria

Principi de multiplicació. Diagrames d'arbre.
Mètodes de recompte. Variacions.
Factorial d'un nombre. Permutacions.
Combinacions. Nombres combinatoris.

13. Probabilitat

Atzar i determinisme. Successos.
Probabilitat d’un esdeveniment.
Esdeveniments independents i  dependents.  Probabilitat
d'experiments compostos.
Probabilitat condicionada.
Anàlisis de l'atzar.

14. Estadística

Conceptes elementals d'estadística. Mostreig.
Gràfics estadístics.
Mesures de centralització.
Mesures de dispersió. Utilització conjunta de la mitjana i
de la desviació típica.
Distribucions bidimensionals.

Interpreta críticament dades de taules i gràfics estadís-
tics.

14 Aplica tècniques de càlcul de probabilitats en la resolució de
diferents situacions i problemes de la vida quotidiana.

13 

Representa dades mitjançant taules i gràfics estadístics
utilitzant els mitjans tecnològics més adequats.

14 Aplica la regla de Laplace i utilitza estratègies de recompte
senzilles i tècniques combinatòries.

13 

Calcula i interpreta els paràmetres estadístics d'una dis-
tribució de dades utilitzant els mitjans més adequats (lla-
pis i paper, calculadora o ordinador).

14 Calcula la probabilitat de successos compostos senzills utilit-
zant,  especialment,  els  diagrames  d'arbre  o  les  taules  de
contingència.

13 

Selecciona una mostra aleatòria i en valora la represen-
tativitat en mostres molt xicotetes.

14 Resol problemes senzills associats a la probabilitat condicio-
nada.

13 

Representa diagrames de dispersió i interpreta la relació
existent entre les variables.

14 Analitza matemàticament  algun joc d'atzar  senzill,  compre-
nent les seues regles i calculant les probabilitats adequades.

13

Identifica i descriu situacions i fenòmens de caràcter ale-
atori, utilitzant la terminologia adequada per a descriure
successos.

13 Utilitza un vocabulari  adequat  per a descriure,  quantificar  i
analitzar situacions relacionades amb l'atzar.

13
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Batxillerat

Matemàtiques I - 1r de Batxillerat
Bloc 2: nombres i àlgebra

1. Nombres reals
La recta real.
Valor absolut. Intervals i entorns
Aproximacions i errors.
Notació científica.
Radicals. Logaritmes decimals i neperians

2. Àlgebra
Polinomis. Arrels i factorització
Binomi de Newton
Fraccions algebraiques
Equacions polinòmiques, racionals i amb radicals
Equacions exponencials i logarítmiques.
Sistemes d’equacions lineals i no lineals.
Mètode de Gauss.
Sistemes d’equacions exponencials i logarítmics.
Inequacions .Sistemes d’inequacions.

7. Nombres complexes
Els nombres complexos.
Operacions en forma binòmica.
Forma polar i trigonomètrica. Operacions
Potenciació i radicació.
Teorema fonamental de l’àlgebra. Arrels.
Fórmula de Moivre.

Reconoce los distintos tipos de números (reales y complejos) y los
utiliza para representar e interpretar adecuadamente informaci-
ón cuantitativa. Realiza operaciones numéricas con eficacia, em-
pleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
herramientas informáticas.
Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y jus-
tifica su idoneidad. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 
cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la nece-
sidad de estrategias adecuadas para minimizarlas
Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distan-
cias y manejar desigualdades
Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su re-
presentación e interpretación en la recta real.

Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situa-
ción de la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incóg-
nitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver problemas
Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y reso-
lución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones 
(primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el con-
texto del problema.

Valora los números complejos como ampliación del concepto de nú-
meros reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones 
de segundo grado con coeficientes reales sin solución real
Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y 
utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias.

Bloc 3: Anàlisi
7. Funcions reals de variable real.
Funcions bàsiques: polinòmiques, racionals senzilles, valor
absolut, arrel, trigonomètriques, exponencials, logarítmi-
ques 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 geomè-
trica 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.

8. Funcions, límits i continuïtat.
Concepte de funció. Domini i recorregut.
Operacions amb funcions.

Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, domi-
nio y interpretación derivados de una mala elección. escalas, y re-
conoce e identifica los errores de
Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos 
en actividades Extrae e identifica informaciones derivadas del 
estudio y análisis de funciones en contextos reales.abstractas y 
problemas contextualizados.
Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elemen-
tales de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para resolver 
indeterminaciones.
Determina la continuidad de la función en un punto a partir del 
estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclu-
siones en situaciones reales.
Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa 
la función en un entorno de los puntos de discontinuidad
Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados 
y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.
Deriva funciones que son composición de varias funciones elemen-
tales mediante la regla de la cadena
Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las con-
diciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto
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Límit d’una funció en un punt. Límits laterals
Límits infinits i en l’infinit.
Indeterminacions.
Continuïtat d’una funció en un punt. 
Successions numèriques: terme general, monotonia i aco-
tació. El nombre e.
Límit d’una successió. Càlcul de límits.

9. Derivades
Derivada d’un funció en un punt.
Derivada i continuïtat. Funció derivada.
Càlcul de derivades.
Creixement i decreixement. Extrems relatius.
Extrems absoluts.
Resolució de problemes d’optimització.

10. Funcions elementals
Propietats de les funcions: Punts de discontinuïtat. 
Simetries. Periodicitat.
Representació de funcions.

Representa gráficamente funciones, después de un estudio com-
pleto de sus características mediante las herramientas básicas 
del análisis.
Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y anali-
zar el comportamiento local y global de las funciones.

BL3.3. Aplicar el càlcul de límits (en un punt i en infinit) i deriva-
des (regles de derivació) de funcions senzilles (polinòmiques, raci-
onals, logarítmiques i exponencials, etc.), per a representar-les 
per mitjà de l’estudi de propietats locals i globals (la continuïtat, 
la tendència, les asímptotes i la monotonia en contextos acadè-
mics i científics.

Bloc 4: Geometria
3. Trigonometria
Angles. Mesura d’un angle en radians.
Raons trigonomètriques.
Reducció al primer quadrant.
Relacions entre les raons trigonomètriques.
Raons trigonomètriques de la suma i diferència de dos 
angles. Angle doble i angle mitat.
Transformacions de usmes en productes.
Equacions trigonomètriques i sistemes.
Teorema de sinus, del cosinus i de la tangent. Resolució 
de triangles.

4. Vectors
Vectors lliures en el pla.
Sistemes de referència.
Producte escalar. Mòdul d’un vector. 
Angle de dos vectors.
Bases ortogonals i ortonormals.

5. Geometria analítica.
Equacions de la recta: general,normal, explícita,.. Posici-
ons relatives de rectes. Distàncies i angles.
Llocs geomètrics del pla. Mediatrius i bisectrius.

Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mi-
tad, así como las del ángulo suma y difere
Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y
las fórmulas trigonométricas usuales.

Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de pro-
ducto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un 
ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección 
de un vector sobre otro.
Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y 
del coseno del ángulo. 
Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así 
como ángulos de dos rectas. 
Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identifi-
cando en cada caso sus elementos característicos.
Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de 
las rectas.

Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los luga-
res más usuales en geometría plana, así como sus características
Realiza investigaciones utilizando programas informáticos especí-
ficos en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas 
y realizar intersecciones

Bloc 5: Estadística i probabilitat.
12. Distribucions bidimensionals
Estadística descriptiva unidimensional.
Variables bidimensional. Taules de contingència.
Distribució conjunta i distribucions marginals.
Mitjanes i desviacions típiques marginals.
Distribucions condicionades. 
Dependència i independència de variables estadístiques.
Representació gràfica: núvol de punts.
Dependència lineal de dos variables estadístiques.
Model de regressió lineal simple. 
Regressió i correlació.
Regressió i estimació.

Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los da-
tos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales.

Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros (media, varianza y desviación típica).
Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a par-
tir de sus distribuciones condicionadas y marginales. 
Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar
datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y 
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Prediccions estadístiques i fiabilitat d’estes.

13. Probabilitat

Atzar i determinisme. Successos.
Probabilitat d’un esdeveniment.
Esdeveniments independents i dependents. Probabilitat
d'experiments compostos.
Probabilitat condicionada.
Probabilitat total.
Anàlisis de l'atzar.
(Aquest tema no s’inclou en l’assignatura de primer, però
en segon no sempre cap i completa el tema anterior)

generar gráficos estadísticos.

Matemàtiques II Batxillerat 

Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 2n Batxillerat
7. Matrius
Concepte de matriu. Aplicacions.
Operacions i propietats.
Rang d’una matriu. Matriu inversa.

8.- Determinants
Concepte i propietats dels determinants.
Mètodes de càlcul d’un determinant.
Aplicacions: Rang d’una matriu. Matriu inversa.
Equacions matricials

9.- Sistemes d’equacions lineals
Sistemes d’equacions lineals.
Resolució pel mètode de Gauss.
Resolució com equació matricial.
Regla de Cramer.
Teorema de Roché- Frobenius
Sistemes homogenis
Sistemes amb paràmetres.

Utilitza  el  llenguatge  matricial  per  representar  dades  facilitades
mitjançant taules o grafs i per representar sistemes d’equacions li-
neals, tant de forma manual com amb el suport de mitjans tecnolò-
gics adequats.

Realitza operacions amb matrius i aplica les propietats d’aquestes
operacions adequadament, de forma manual o amb el suport de mit-
jans tecnològics.
Determina el rang d’una matriu, fins a ordre 4, aplicant el mètode de
Gauss o determinants.

Determina les condicions perquè una matriu tinga inversa i la calcula
emprant el mètode més adequat.
Resol problemes susceptibles de ser representats matricialment i in-
terpreta els resultats obtinguts.
Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació
de la vida real,  estudia i  classifica el  sistema d’equacions lineals
plantejat, el resol en els casos que siga possible, i l’aplica per resol-
dre problemes

Bloc 3. Anàlisi. Curs 2n Batxillerat
1. Límits i continuïtat.
Límit d’una funció en un punt. Límits laterals
Límits infinits i en l’infinit.
Indeterminacions.
Continuïtat d’una funció. 
Tipus de discontinuïtat.
Teorema de Bolzano. Teorema de Weirstrass.

2. Derivades
Derivada d’un funció en un punt. Funció derivada.
Càlcul de derivades.

3. Aplicacions de les derivades.
Teoremes de Rolle i del valor mitjà.
La regla de l’Hôpital. Aplicació al càlcul de límits.
Resolució de problemes d’optimització.

4. Representació de funcions.
Punts de discontinuïtat. 

Coneix les propietats de les funcions contínues, i representa la fun-
ció en un entorn dels punts de discontinuïtat.

Aplica els conceptes de límit i derivada, així com els teoremes relaci-
onats, a la resolució de problemes.

Aplica la regla de L’Hôpital per resoldre indeterminacions en el càlcul
de límits

Planteja  problemes  d’optimització  relacionats  amb  la  geometria  o
amb les ciències experimentals i socials, els resol i interpreta el re-
sultat obtingut dins el context.
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Simetries. Periodicitat.
Branques infinites. Asímptotes.
Punts singulars.
Representació de funcions.

5. Primitiva d’una funció
Primitiva d’una funció. La integral indefinida. 
Tècniques elementals (immediates, per parts i raci-
onals) per al càlcul de primitives.

6. Integral definida
La integral definida. Àrea sota una funció.
Teoremes del valor mitjà.
Funció integral. 
Teorema fonamental del càlcul integral. 
Regla de Barrow.
Aplicació al càlcul d’àrees de regions planes
Altres aplicacions.

Aplica els mètodes bàsics per al càlcul de primitives de funcions.

Calcula l’àrea de recintes limitats per rectes i corbes senzilles o per
dues corbes.

Utilitza els mitjans tecnològics per representar i resoldre proble-
mes d’àrees de recintes limitats per funcions conegudes.

Bloc 4: Geometria. Curs 2n Batxillerat
10. Vectors
Vectors en l’espai. Operacions.
Dependència i independència lineal. Bases i coorde-
nades.
Producte escalar. Aplicacions.
Producte vectorial.
Producte mixte.

11.- Rectes i plans a l’espai.
Elements geomètrics. Sistema de referència.
Equacions de la recta.
Equacions del pla.
Posicions relatives.
Problemes d’incidència

12.- Propietats mètriques
Angle entre dues rectes, dos plans i recta i pla.
Projeccions ortogonals. Punts simètrics.
Distàncies en el pla. 
Llocs geomètrics
Àrees i volums.

Realitza operacions  elementals amb vectors,  fent servir  correcta-
ment els conceptes de base i de dependència i independència lineal.
Fa servir el producte escalar i vectorial de dos vectors, significat
geomètric, expressió analítica i propietats.
Coneix el producte mixt de tres vectors, el seu significat geomètric,
la seua expressió analítica i propietats.

Resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat en-
tre rectes i plans utilitzant les diferents equacions de la recta i del
pla en l’espai.
Expressa l’equació de la recta de les seues diferents formes, passant
d’una a l’altra correctament, identificant en cada cas els seus ele-
ments característics, i resolent els problemes afins entre rectes.
Obté l’equació del pla en les seues diferents formes, passant d’una a
l’altra correctament.
Analitza la posició relativa de plans i rectes en l’espai, aplicant mèto-
des matricials i algebraics.
Obté les equacions de rectes i plans en diferents situacions.
Determina angles, distàncies, àrees i volums utilitzant els productes
escalar, vectorial i mixt, aplicant-los en cada cas a la resolució de
problemes geomètrics.
Realitza investigacions  utilitzant programes  informàtics específics
per seleccionar i estudiar situacions noves de la geometria relatives
a objectes com l’esfera.

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 2n Batxillerat
13.- Combinatòria i probabilitat
Successos.
Assignació de probabilitats.
Axiomàtica de Kolmogorov.
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabili-
tats.
Experiments simples i compostos.
Probabilitat condicionada. Dependència i indepen-
dència de successos.
Teorema de la probabilitat total
Teorema de Bayes.

14. Distribucions de probabilitat
Variables aleatòries discretes.

Calcula probabilitats a partir dels esdeveniments que constitueixen
una partició de l’espai mostral.
Calcula la probabilitat final d’un esdeveniment aplicant la fórmula de
Bayes.
Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades
amb l’atzar.

Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribu-
ció binomial, obté els seus paràmetres i calcula la seua mitjana i des-
viació típica.
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Distribució de probabilitat. Mitjana, variància i des-
viació típica.
Distribució binomial. Caracterització i identificació 
del model. Càlcul de probabilitats.
Distribució normal. Tipificació de la distribució nor-
mal. 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 probabilístics.

Calcula probabilitats associades a una distribució binomial a partir de
la seua funció de probabilitat, de la taula de la distribució o mitjan-
çant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica.
Coneix les característiques i els paràmetres de la distribució normal
i valora la seua importància al món científic.
Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que po-
den modelitzar-se mitjançant la distribució normal a partir de la tau-
la de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra
eina tecnològica.
Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que po-
den modelitzar-se mitjançant la distribució binomial  a partir de la
seua aproximació per la normal valorant si es donen les condicions ne-
cessàries perquè siga vàlida.

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS DE 1r DE BATXILLERAT 
BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 
1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres reals (racionals i irracionals) i els utilitza per representar i interpre -
tar adequadament informació quantitativa
1.2. Representa correctament informació quantitativa mitjançant intervals de nombres reals.
1.3. Compara, ordena, classifica i representa gràficament, qualsevol nombre real.
1.4. Realitza operacions numèriques amb eficàcia, emprant càlcul mental, algoritmes de llapis i paper, calculadora o
programes informàtics, utilitzant la notació més adequada i controlant l’error quan aproxima.
2.1. Interpreta i contextualitza correctament paràmetres d’aritmètica mercantil per resoldre problemes de l’àmbit
de la matemàtica financera (capitalització i amortització simple i composta) mitjançant els mètodes de càlcul o re-
cursos tecnològics apropiats
3.1. Utilitza de manera eficaç el llenguatge algebraic per representar situacions plantejades en contextos reals.
3.2. Resol problemes relatius a les ciències socials mitjançant la utilització d’equacions o sistemes d’equacions.
3.3 Realitza una interpretació contextualitzada dels resultats obtinguts i els exposa amb claredat.
BLOC 3. ANÀLISI 
1.1. Analitza funcions expressades en forma algebraica, per mitjà de taules o gràficament, i les relaciona amb fenò-
mens quotidians, econòmics, socials i científics extraient i replicant models.
1.2. Selecciona de manera adequada i raonadament eixos, unitats i escales reconeixent i identificant els errors
d’interpretació derivats d’una mala elecció, per realitzar representacions gràfiques de funcions.
1.3. Estudia i interpreta gràficament les característiques d’una funció comprovant els resultats amb l’ajuda de mit -
jans tecnològics en activitats abstractes i problemes contextualitzats.
2.1. Obté valors desconeguts mitjançant interpolació o extrapolació a partir de taules o dades i els interpreta en
un context.
3.1. Calcula límits finits i infinits d’una funció en un punt o en l’infinit per estimar les tendències d’una funció.
3.2. Calcula, representa i interpreta les asímptotes d’una funció en problemes de les ciències socials.
4.1. Examina, analitza i determina la continuïtat d’una funció en un punt per extreure conclusions en situacions re-
als.
5.1. Calcula la taxa de variació mitjana en un interval i la taxa de variació instantània, les interpreta geomètrica-
ment i les empra per resoldre problemes i situacions extretes de la vida real.
5.2. Aplica les regles de derivació per calcular la funció derivada d’una funció i obtenir la recta tangent a una fun-
ció en un punt donat.
BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 
1.1. Elabora i interpreta taules bidimensionals de freqüències a partir de les dades d’un estudi estadístic, amb vari-
ables discretes i contínues.
1.2. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics més usuals en variables bidimensionals per aplicar-los en situa-
cions de la vida real.
1.3. Troba les distribucions marginals i diferents distribucions condicionades a partir d’una taula de contingència,
així com els seus paràmetres per aplicarlos en situacions de la vida real.
1.4. Decideix si dues variables estadístiques són o no estadísticament dependents a partir de les seues distribuci -
ons condicionades i marginals per poder formular conjectures.
1.5. Usa adequadament mitjans tecnològics per organitzar i analitzar dades des del punt de vista estadístic, calcu-
lar paràmetres i generar gràfics estadístics.
2.1. Distingeix la dependència funcional de la dependència estadística i estima si dues variables són o no estadísti -
cament dependents mitjançant la representació del núvol de punts en contextos quotidians.
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2.2. Quantifica el grau i sentit de la dependència lineal entre dues variables mitjançant el càlcul i interpretació del
coeficient de correlació lineal per poder obtenir conclusions.
2.3. Calcula les rectes de regressió de dues variables i obté prediccions a partir d’elles.
2.4. Avalua la fiabilitat de les prediccions obtingudes a partir de la recta de regressió mitjançant el coeficient de
determinació lineal en contextos relacionats amb fenòmens econòmics i socials.
3.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos mitjançant la regla de Laplace, les
fórmules derivades de l’axiomàtica de Kolmogorov i diferents tècniques de recompte.
3.2. Construeix la funció de probabilitat d’una variable discreta associada a un fenomen senzill i calcula els seus pa-
ràmetres i algunes probabilitats associades.
3.3. Construeix la funció de densitat d’una variable contínua associada a un fenomen senzill i calcula els seus parà-
metres i algunes probabilitats associades.
4.1. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució binomial, obté els seus paràmetres i
calcula la seua mitjana i desviació típica.
4.2. Calcula probabilitats associades a una distribució binomial a partir de la seua funció de probabilitat, de la taula
de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica i les aplica en diverses situaci -
ons.
4.3. Distingeix fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant una distribució normal, i valora la seua importància en
les ciències socials.
4.4. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
normal a partir de la taula de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica, i les
aplica en diverses situacions.
4.5. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució
binomial a partir de la seua aproximació per la normal valorant si es donen les condicions necessàries perquè siga
vàlida
5.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar i l’estadística.
5.2. Raona i argumenta la interpretació d’informacions estadístiques o relacionades amb l’atzar presents en la vida
quotidiana.

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS DE 2n DE BATXILLERAT 
Bloc 2: Nombres i àlgebra. Curs 2n Batxillerat

1.- Matrius
Concepte de matriu.
Taules i grafs.
Tipus de matrius.
Operacions amb matrius. Rang d’una matriu.
Mètode de Gauss.
Matriu inversa. Mètode de Gauss-Jordan

2.- Determinants
Determinants. Determinats d’orde 2 i 3.
Propietats. Càlcul per desenvolupament.
Rang i matriu inversa per determinants.
Equacions matricials.

3.- Sistemes d’equacions lineals
Sistema d’equacions lineals.
Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals. 
Mètode de Gauss. Regla de Cramer.
Discussió i resolució de sistemes amb paràmetres.
Sistemes homogenis.
Resolució de problemes amb matrius i sistemes.

4. Programació lineal
Inequacions lineals amb una o dos incògnites. 
Sistemes d’inequacions lineals amb dues incognites.
Resolució gràfica i algebraica.
Programació lineal bidimensional. 

Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito soci-
al para poder resolver problemas con mayor eficacia.

Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados medi-
ante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales.

Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de me-
dios tecnológicos.

Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación
de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como má-
ximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos re-
ales.

Aplica  las  técnicas  gráficas  de  programación  lineal  bidimensional
para resolver problemas de optimización  de funciones lineales que
están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos
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Regió factible. Determinació i interpretació de les 
solucions òptimes.
Resolució de problemes amb programació lineal.

en el contexto del problema.

Bloc 3. Anàlisi. Curs 2n Batxillerat
5. Funcions, Límits i continuïtat.
Funció real de variable real.
Operacions amb funcions.
Límit d’una funció en un punt. Límits laterals
Límits infinits i en l’infinit.
Indeterminacions.
Continuïtat d’una funció. Teoremes relacionats.
Tipus de discontinuïtat.

6. Derivades
Derivada d’un funció en un punt. 
Funció derivada.
Càlcul de derivades de les funcions elementals.
Aproximació lineal d’una funció.

7. Aplicacions de les derivades.
Creixement i decreixement d’una funció.
Extrems relatius.
Problemes d’optimització.
Teoremes sobre funcions derivables.

8.- Representació de funcions.
Domini i recorregut. Talls amb els eixos.
Punts de discontinuïtat. 
Simetries. Periodicitat.
Branques infinites. Asímptotes.
Punts singulars.
Representació de funcions.
Resolució de problemes de fenòmens socials i econò-
mics per mitjà de funcions.

8. Integrals
Àrea sota una funció.
Teorema fonamental del càlcul integral.
La integral definida. Regla de Barrow
Càlcul de primitives: propietats.
Àrea entre dues corbes.
La integral indefinida. Integrals immediates. 

Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las cienci-
as sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, ten-
dencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.

Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarít-
micas sencillas.

Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o defini-
da a trozos utilizando el concepto de límite.

Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con
las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto.

Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de
datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclu-
siones en problemas derivados de situaciones reales.

Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funci-
ones elementales inmediatas.
Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recin-
tos planos delimitados por una o dos curvas.

Bloc 4: Estadística i probabilitat. Curs 2n Batxillerat
11.- Probabilitat
Successos. Experiments aleatoris.
Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats.
Operacions amb successos.
Probabilitat de la unió de successos.
Experiments compostos.
Probabilitat condicionada.
Successos dependents i independents.
Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. 

Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compu-
estos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axi-
omática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  de  los  sucesos  que
constituyen una partición del espacio muestral.

Calcula  la  probabilidad  final  de un suceso  aplicando la  fórmula de
Bayes.

Resuelve  una  situación  relacionada  con  la  toma  de  decisiones  en
condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las
distintas opciones.

Programació Departament Matemàtiques 21-22.odt Pàgina 93 de 99



b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.
Tornem a una certa normalitat:

ESO

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

Àmbit 1r d’ESO U1. Tema 1 Missió espacial.

Tema2 Perquè és especial la
terra?

U2. Està viu un virus

U3. La vida sense teixits

U4 Podem viure sense plan-
tes?

U5 Com afectaria al planeta
l’extinció d’invertebrats

U6 Quin va ser el  camí del
d’evolució del pelicousare

2n d’ESO 2. El nombres enters
3. Els nombres decimals i les
fraccions
4. Operacions amb fraccions

5. Proporcionalitat i percen-
tatges.

14: Estadística
15. Atzar i probabilitat

6. Àlgebra
7: Equacions.
8. Sistemes d'equacions.

9. Teorema de Pitàgores
10. Semblança.11. Cossos ge-
omètrics
12. Mesura del volum.

13: Funcions

3r ESO Aplicades* 1: Nombres naturals, enters
i decimals.
2. Fraccions
3: Potències i arrels.
4: Problemes de proporcio-
nalitat i percentatges

5: Successions numèriques

6: El llenguatge algebraic
7. Equacions de primer i se-
gon grau. 
8: Sistemes d’equacions

11:  Elements  de  geometria
plana
12: Figures a l'espai
13: Moviments en el pla. 

9: Funcions i gràfics
10: Funcions lineals i quadrà-
tiques.

14: Taules i gràfics estadís-
tics.
15: Paràmetres estadístics

3r ESO Acadèmiques* 1: Conjunts numèrics 
2: Potències i arrels.

3: Polinomis 
4: Divisió de polinomis 
5 Equacions i sistemes.

13: Estadística unidimensio-
nal.
14: Probabilitat.
6:  Proporcionalitat  geomè-
trica. 
7: Figures planes
9: Cossos geomètrics.
8 : Moviments en el pla.

10: Successions
11. Funcions
12. Funcions lineals i quadrà-
tiques

4r ESO Aplicades* 1:  Nombres  enters  i  racio-
nals
2: Nombres decimals.
3: Nombres reals
4. Problemes aritmètics

5. Expressions algebraiques
6. Equacions
7. Sistemes d'equacions.

10. Geometria

8. Funcions.
9. Funcions elementals.

11. Estadística
13. Probabilitat

4r ESO Acadèmiques* 1. Nombres reals
14. Estadística
12. Combinatòria
13. Probabilitat

2. Expressions algebraiques.
3 . Equacions i sistemes.
4. Inequacions i sistemes
8. Funcions
9. Funcions elementals.

7. Geometria analítica
5.  Semblança  i  trigonome-
tria.
6. Aplicacions de la trigono-
metria

* En els dos darrers trimestres de 3r d’ESO i en algun de 4t d’ESO es dedicaran algunes hores als continguts TIC
acordats pel claustre (presentacions multimèdia i fulls de càlcul) i especificats a l’apartat 11.b) Comunicació audio-
visual. Tecnologies de la informació i la comunicació.

Batxillerat
L’ordre dels blocs temàtics a desenvolupar en batxillerat serà:
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MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS I: Aritmètica; àlgebra; estadística; probabilitat i funcions.

MATEMÀTIQUES I: Nombres reals, àlgebra, complexes, trigonometria; Estadística bidimensional i probabilitat;
Funcions, derivades i funcions elementals; Vectors i geometria analítica.

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS II: Àlgebra, Anàlisi i Estadística i Probabilitat

MATEMÀTIQUES II: Àlgebra lineal, Geometria i Càlcul

FP
Se seguirà aquest ordre:

Avaluació Ciències Naturals Matemàtiques

Primera El cos humà
Salut i malaltia Tipus de nombres, operacions i problemes

Segona Nutrició i alimentació
La Matèria Proporcionalitat i Mesura

Tercera L'Energia
El Laboratori Àlgebra: progressions i equacions

11.Elements transversals

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.
El departament contribuirà al foment de la lectura de diverses maneres:
Utilitzant les lectures inicials i finals de cada una de les unitats didàctiques a classe. Aquestes lectures

poden derivar a unes altres si desperten l'interès de l'alumne. Considerem molt important que l'alumne llegesca en
veu alta a classe.

Incloent en les activitats i en els exàmens sempre exercicis amb un text de diverses línies i que puga,
sempre que siga possible, relacionar-se amb la realitat que viu l'alumne.

Programar per al primer d'ESO la lectura de l’obra de teatre “La rebelión de los números”, amb un llen-
guatge familiar a l'alumne, i que ens permet treballar continguts de la matèria. La lectura es farà exclusivament a
classe. Cada personatge serà interpretat per un alumne de forma rotativa, cada dia canviaran els alumnes-actors.

Utilitzarem les tres primeres escenes per a introduir la unitat didàctica dels Nombres Naturals.
Hem triat aquesta obra per ser fàcil de comprendre, tenir un llenguatge directe i clar, i perquè els prota-

gonistes són alumnes com els nostres. A més a més, és un llibre que també poden llegir els alumnes amb adaptaci -
ons, tant no significativa com significativa.

En les Ciències aplicades també es llegirà aquesta obra de teatre, amb personatges fixos (sempre que no
hi haja faltes d’assistència) i la realització posterior d’activitats al respecte.

Considerem molt important la utilització en tots els cursos, però especialment en els últims, de noticies i
articles de premsa. Els alumnes han de ser competents en l'anàlisi de la informació que ens aplega mitjançant qual-
sevol mitjà de comunicació.

En 4t d’ESO, en l’opció de matemàtiques aplicades llegirem alguns capítols d’“El diablo de los números” a
l’inici del curs. Pensem que ens servirà per aclarir conceptes a aquests alumnes, molts dels quals tenen moltes difi -
cultats amb les matemàtiques.

Als grups de batxillerat se'ls proposa la lectura voluntària de llibres com “Cómo mentir con la estadística”,
o capítols de “Fórmulas elegantes”, “El código de Arquimedes” o d’altres més crítics com “Mala ciència” o “Mala far-
ma”. I valorarem altres lectures de caràcter científic o sobre científics que els alumnes vulguen realitzar pel seu
compte

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunica-
ció.

Els adolescents es passen moltes hores davant de pantalles i, en canvi, cada vegada costa més motivar-los
en les aules a partir de propostes didàctiques que els enganxen. Creiem que l'ús de les TIC a l'aula pot facilitar la
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seua motivació i també la seua implicació en el treball d'aprendre a partir d'interactuar amb els fenòmens, amb els
companys i amb el coneixement. 

A més, pensem que els pot ajudar a desenvolupar la seua autonomia, la capacitat de treballar cooperativa-
ment amb els altres, de regular les seues dificultats, ... En definitiva, que els pot ajudar a ser més competents i
ajudar-se amb programes de càlcul.

Tanmateix, amb els recursos actuals del centre, els alumnes no poden accedir a les aules d'Informàtica a
totes les hores. Enguany ja tenim col·locat un ordinador a cada aula i un projector.
El que podem fer, aprofitant que molts alumnes disposen a casa d'un ordinador, és demanar treballs individuals o
col·lectius en format digital.

A partir de 2n d’ESO aprofitarem el correu electrònic i els cursos d’Aules per comunicar-nos amb l’alum-
nat i demanar-los eixos treballs en format digital.

Com hem comentat abans, als grups de tercer d’ESO, dedicarem temps per al processador de textos (Edi-
ció d’equacions i representació gràfica), per a presentacions multimèdia (Iniciació a les presentacions de Google
Drive. Escalat, rotació i retallada d’imatges. Inserir diagrames i gràfics) i per a treballar el full de càlcul (Tipus de
dades i formats. Rangs. Fulls. Llibres. Utilització de fórmules amb operadors: escriure, editar, copiar+enganxar, ar-
rossegar. Referències absolutes a cel·les. Creació i modificació de gràfics senzills).

I en quart a millorar els coneixements del full de càlcul (Utilització de fórmules amb funcions. Referències
relatives. Creació i modificació de gràfics.)

c) Emprenedoria.
En la metodologia de la matèria estan implícites les estratègies que contribuïxen al sentit d’iniciativa i es -

perit emprenedor de l’alumnat (activitat creadora, labor investigadora, partir dels coneixements que es té sobre un
tema determinat, etc.), que fan que se senta capaç d’aprendre, augmentant la seua autonomia, responsabilitat i
compromís personal. L’estructura mateixa de la matèria afavorix el desenrotllament d’estructures mentals que aju-
den a organitzar el coneixement, recolzada en tècniques d’estudi, d’observació i de registre sistemàtic d’informa-
ció, plantejant-se preguntes i manejant diverses estratègies per a la presa de decisions racionals i crítiques, i així
aconseguir metes a curt i llarg termini, amb perseverança i valoració de l’esforç realitzat.

Al llarg de l’ESO es treballaran aptituds com la creativitat, l’autonomia, la iniciativa, el sentit crític, el tre-
ball en equip i la consciència de les pròpies fortaleses i debilitats, demanant a l’alumnat la realització de tasques in -
dividuals i col·lectives sobre temes del currículum de la matèria, buscant i seleccionant informació en mitjans digi-
tals, per a obtindre un producte final original, amb la següent graduació: 

1. A primer d’ESO, amb ajuda de models.
2. A segon d’ESO i 1r de FPB, amb ajuda de guies, esmentant les fonts d’informació i adoptant un punt de vis -

ta crític i creatiu.
3. A tercer d’ESO, amb supervisió, de forma reflexiva i dialogada, contrastant les fonts d’informació i deta-

llant les referències bibliogràfiques.
4. A quart d’ESO, amb autonomia i sentit crític, contrastant la informació, citant-ne adequadament la proce-

dència, incloent-hi la bibliografia i bibliografia web.
Per no carregar l’alumnat amb massa tasques, es procurarà que aquests productes tinguen un format digital i pu -
guen servir per a més d’una matèria. 

d) Educació cívica i constitucional.
La contribució de les matemàtiques a les competències socials i cíviques es realitza a través de tots els

continguts i la metodologia de treball. Els continguts d’Estadística faciliten l’anàlisi matemàtica de les dades neces-
sàries per a la presa de decisions quant a la participació social com a ciutadans i consumidors responsables d’en-
questes, sondejos, escrutinis, reportatges, gràfiques, etc. El treball cooperatiu en matemàtiques adquirix una di-
mensió singular si s’aprén a acceptar altres punts de vista diferents del propi, en particular a l’hora d’utilitzar es -
tratègies personals de resolució de problemes, comparant els possibles resultats i triant com a solució aquella que
més s’adeqüe als valors del sistema democràtic i al benestar de la societat, d’acord amb els drets i deures dels ciu-
tadans.

Procurarem que tot allò que passe a les aules siga exemple del model de societat que es promou amb aques-
ta transversal. També els conflictes que es produeixen han de ser aprofitats per a treballar aquests aspectes de
respecte i convivència positiva en el moment en que es produeixen. Però no podem confiar que tots aquests temes
aniran sorgint en el dia a dia de tot el nostre alumnat. 

Proposem la següent distribució dels temes destacats al Projecte Educatiu del centre per tal que de fer 
sorgir almenys un tema en cada assignatura, acompanyant els continguts propis que cada professor considere més 
adequats:
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1. 1r d’ESO: Respecte a homes i dones per igual, prevenció de la violència de gènere i evitar comportaments i 
continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació.

2. 2n d’ESO i 1r de FPB: Respecte a les persones amb discapacitat i prevenció de la violència contra elles.
3. 3r d’ESO: Respecte als drets humans, igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol circumstància per-

sonal o social
4. 4t d’ESO: Respecte i consideració a les víctimes del terrorisme, rebuig a la violència terrorista, prevenció

del terrorisme, racisme o xenofòbia i de qualsevol altre tipus de violència, inclòs l’estudi de l’Holocaust
jueu com a fet històric

5. 1r de Batxillerat: Democràcia, pluralisme polític, llibertat, igualtat, justícia i respecte a l’estat de dret.
6. 2n de Batxillerat: Pau i prevenció i resolució pacífica de conflictes 

12.Activitats complementàries
Alguns membres del departament estan oberts a participar en el viatge organitzat per a 4t d'ESO, o per a

batxillerat, si inclou una ciutat europea amb Museu de la Ciència, però enguany, per la situació creada per la CO -
VID-19 pensem que no hi hauran viatges d’aquest tipus. Ni tampoc és possible que s’organitze un viatge a alguna
ciutat espanyola, possiblement Barcelona, amb un museu de ciència per alumnes de segon i/o tercer d’ESO. Ho po-
dem substituir per excursions d’un dia, dins i fora de La Vila, possiblement a València (oceanogràfic, museu de les
ciències,... ), o a algun museu d'art per valorar el joc de simetries, desplaçaments,.....

Promourem també la participació de l’alumnat en les següents activitats més properes, acompanyant-los si
fora necessari:

• activitats propostes per Vilamates
• Competició Estadística Europea, organitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre altres, per

la qual cosa modificaríem la seqüència dels temes en els nivells interessats, ja que la realització de la
primera prova ha de ser entre el 29 de novembre de 2021 i el 13 de gener de 2022.

• fase provincial de l'Olimpíada Matemàtica que anualment convoca la Reial Societat Matemàtica Espanyola
i que té lloc a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Si algun alumne es classificara per a la fase nacio -
nal es participarà en ella en la mateixa mesura.

• Olimpíada Matemàtica Provincial de Secundària, aquesta organitzada per la Societat d'Educació Mate-
màtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi", es procurarà que els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO hi
participen i s'acompanyarà als que ho facen.

Estudiarem al llarg del primer trimestre com celebrar el dia de π (14 de març) i el dia mundial de la dona
Matemàtica i Escolar de les Matemàtiques (12 de maig), amb alguna activitat al centre o al poble

També participarem en les activitats proposades pel centre i estem oberts a visitar qualsevol exposició
d'interés que puga sorgir.

13.Avaluació de la pràctica docent a través d’indicadors d'èxit.
Hem de valorar si la metodologia emprada, els objectius marcats, els continguts treballats i els criteris

d’avaluació han estat coherents perquè l’alumne haja progressat en l’assoliment de les competències.
La normativa vigent estableix que els professors avaluaran els processos d’ensenyament i la seua pròpia pràctica
docent en relació amb l’assoliment dels objectius educatius del currículum. Aquesta avaluació, tindrà també un ca-
ràcter continu i formatiu i inclourà referències a aspectes com ara:

• L’organització de l’aula.
• L’aprofitament dels recursos del centre.
• La relació entre professor i alumnes.
• La relació entre professors.
• La convivència entre alumnes.

Per a aquesta avaluació usarem els següents recursos:
• Les reunions del departament, en les qual es coordina i es regula el compliment de la programació.
• Totes les activitats i proves que realitzen els alumnes, per observar, especialment, la seua progressió.
• Observació dins de l’aula de: treball de l’alumne i del grup, l’organització dels alumnes, ambient de treball,

relacions entre els alumnes i entre el professor i els alumnes, ...
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• El percentatge d'aprovats en cada matèria. Superar en cada nivell el 60% d'aprovats i el 65% en global.
• El percentatge de continguts impartits. Aconseguir donar tots els temes de cada nivell.

• La següent fitxa d’autoavaluació de la pràctica docent:
PROGRAMACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT Puntuació
de l’1 a 5 Observacions

Els objectius s’han formulat en funció dels estàndards
d’aprenentatge.
Hem complit amb la selecció i temporització de contin-
guts i activitats.
La programació ha facilitat la flexibilitat de les classes,
per a ajustar-se a les necessitats i els interessos dels
alumnes tant com s’ha pogut.
Els criteris d’avaluació i qualificació han sigut clars i els
alumnes els coneixien, i han permés fer un seguiment del
seu progrés.
La programació s’ha fet en coordinació amb la resta del
professorat.

DESENVOLUPAMENT

Abans d’iniciar una activitat, s’ha fet una introducció so-
bre el tema per a motivar els alumnes i saber els seus
coneixements previs. 
Els continguts i activitats s’han relacionat amb els inte-
ressos dels alumnes i s’han construït sobre els seus co-
neixements previs.
Les activitats proposades han sigut variades en la seua
tipologia i tipus d’agrupament, i han afavorit l’adquisició
de les competències clau.
S’han utilitzat  recursos variats (audiovisuals,  informà-
tics, etc.).
S’han  facilitat  estratègies  per  a  comprovar  que  els
alumnes entenen i que saben demanar aclariments.
S’han facilitat als alumnes estratègies d’aprenentatge:
lectura comprensiva, com buscar informació, com redac-
tar i organitzar un treball, etc.
L’ambient de la classe ha sigut adequat i productiu.
S’ha  proporcionat  a  l’alumne  informació  sobre  el  seu
progrés.
S’han proporcionat activitats alternatives quan l’objec-
tiu no s’ha aconseguit en primera instància.
Hi ha hagut coordinació amb altres professors.

AVALUACIÓ
S’ha informat adequadament els pares sobre el procés
d’avaluació: criteris de qualificació i promoció, etc.
S’han utilitzat de manera sistemàtica diferents proce-
diments i instruments d’avaluació, que han permés avalu-
ar continguts, procediments i actituds.
S’han proporcionat activitats i procediments per a recu-
perar la matèria als alumnes amb alguna avaluació suspe-
sa o amb la matèria pendent del curs anterior o en l’ava-
luació final ordinària.
Els criteris de qualificació proposats han sigut ajustats
i rigorosos.
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• A més, sempre resulta convenient escoltar també l’opinió dels alumnes. En aquest sentit, és interessant
proporcionar als alumnes una via perquè puguen manifestar la seua opinió sobre alguns aspectes fonamen-
tals de l’assignatura. Per a això, pot utilitzar-se una sessió informal en la qual s’intercanvien opinions, o bé
passar una senzilla enquesta anònima perquè els alumnes puguen opinar amb total llibertat. Es poden usar
qüestions com:

1. Has pogut compartir i contrastar idees amb el professor i amb els teus companys? De quina ma-
nera?

2. Qualsevol concepte s’ha introduït de forma intuïtiva?

3. Creus que en cada concepte el professor ha partit de les idees prèvies dels alumnes?

4. Has aprés coses noves en alguns temes? En quins?

5. Has pogut comprovar en alguna activitat la utilitat del que has aprés? Explica la teua resposta.

6. Has tingut temps de reflexionar sobre el que s’ha fet a classe per saber si has progressat en els
teus coneixements?
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