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1. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT 

Components i assignació de matèries 

En el present curs imparteixen Matemàtiques: 

− Pilar Garau Casasnovas, (cap del departament) 

− Tomeu García Pérez 

− Toni Lainez Ruiz (departament Orientació) 

− Luis Vegas Garcia (departament Tecnologia) 

La distribució de matèries i grups entre els integrants del departament de 

matemàtiques és la següent: 

Matèria Sessions Professor 

Matemàtiques Acadèmiques 3 ESO A 1 Pilar Garau 

Matemàtiques Acadèmiques 3 ESO A 1 Pilar Garau/Toni Lainez 

Matemàtiques Acadèmiques 3 ESO A 3 Toni Lainez 

Matemàtiques Acadèmiques 3 ESO B 5 Tomeu García 

Matemàtiques Aplicades 4 ESO A 4 Toni Lainez 

Matemàtiques Acadèmiques 4 ESO A 4 Tomeu García 

Matemàtiques Acadèmiques 4 ESO B 4 Pilar Garau 

Matemàtiques Acadèmiques 4 ESO C 4 Toni Lainez 

Matemàtiques I  A/C 4 Pilar Garau 

Matemàtiques I  B 4 Pilar Garau 

Matemàtiques II A/C 4 Pilar Garau 

Matemàtiques Aplicades a les CS I 4 Tomeu García 

Matemàtiques Aplicades a les CS II 4 Luis Vegas 

Reforç Matemàtiques Bloc 2 1 Tomeu García 

 

Reunions del departament de matemàtiques 

La reunió dels membres del departament de matemàtiques queda fixada els 

divendres a les 10:45, una vegada finalitzat l’horari lectiu del matí. Després de 

cada reunió el cap de departament redactarà l’acta corresponent on s’inclouran els 

temes tractats i les decisions preses. 

Periòdicament el departament revisarà la programació didàctica amb l’objectiu de 

millorar-la. Es posarà especial esment en els següents punts: 

- Grau d’adequació de la programació a la realitat del centre i dels alumnes. 
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- Grau d’assoliment dels objectius per part dels alumnes. 

- Grau de compliment de la programació. 

Altres temes que també es tractaran en les reunions de departaments seran: 

- Estudi i valoració dels resultats acadèmics dels alumnes a les avaluacions. 

- Seguiment i avaluació dels alumnes que segueixen plans de recuperació de 

matèries pendents. 

- Seguiment i coordinació de les mesures d’atenció a la diversitat del 

departament, especialment les sessions de tutoria de matèria. 

- Informació i participació en la Comissió de Coordinació Pedagògica. 

- Adquisició de material didàctic. 

- Discussió i intercanvi d’opinions sobre temes relacionats amb el centre i el 

departament. 

 

2. ADEQUACIÓ I SEQÜENCIACIÓ D’OBJECTIUS 

D’acord amb el decret 34/2015, de 15 de maig pel qual s’estableix el currículum de 

l’educació obligatòria a les Illes Balears, es realitza la següent distribució i 

adequació dels objectius de la matèria per cursos. 

Objectius específics ESO 3  

1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen en la societat 

mitjançant problemes que tractin temes relacionats amb aquesta com la igualtat de 

gènere, la salut, el consum o el medi. Aquest objectiu estaria relacionat amb totes 

les competències.  

2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic. Aquest objectiu 

està relacionat amb les competències matemàtica i aprendre a aprendre.  

3. Identificar la possibilitat de matematització de situacions problemàtiques de la 

realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models 

matemàtics adients, i interpretar les solucions en el context original. Aquest 

objectiu està relacionat amb totes les competències bàsiques.  
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4. Desenvolupar actituds com la feina sistemàtica, la constància, la reflexió sobre 

les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el punt de vista. 

Aquesta objectiu està relacionat amb les competències matemàtica, aprendre a 

aprendre i social-cívica.  

5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies 

capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats. Aquesta objectiu està relacionat amb 

les competències matemàtica, aprendre a aprendre i social-cívica.  

6. Emprar les eines tecnològiques com la calculadora, la plataforma moodle, full de 

càlcul o pàgines web interactives per fer diferents tipus de càlculs, elaborar 

documents o resoldre problemes. Aquest objectiu està relacionat amb les 

competències matemàtica, aprendre a aprendre i digital.  

7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura 

comprensiva de l’enunciat resumint les dades del problema i el que ens demanen , 

passant pel procés seguit tot incorporant al llenguatge les formes d’expressió que 

permetin explicar raonadament aquest procés, fins a la presentació de la solució 

que respongui al que han demanat. Aquest objectiu està relacionat amb totes les 

competències.  

8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions 

entre ells per tractar aspectes de la realitat. Aquest objectiu està relacionat amb 

totes les competències.  

9. Valorar la importància d’obtenir mesures de manera directa o indirecta i fer 

estimacions en diferents contextos. Aquest objectiu està relacionat amb les 

competències matemàtica, comunicació lingüística, aprendre a aprendre i social-

cívica.  

10. Emprar diferents llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric. 

Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar 

les que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per 

interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que 
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generen i desenvolupar la creativitat i la imaginació. Aquest objectiu està 

relacionat amb totes les competències.  

12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes 

estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que 

hi hagi presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar 

millor els missatges, o donar les respostes adequades sobre les característiques 

d’una població. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura 

d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes 

d’aquestes situacions. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per 

expressar-se oralment i per escrit en contextos en què és necessària una 

comunicació correcta. Aquest objectiu està relacionat amb la competència 

matemàtica i de comunicació lingüística  

Objectius específics ESO 4  

1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen en la societat 

mitjançant problemes que tractin temes relacionats amb aquesta com la igualtat de 

gènere, la salut, el consum o el medi. Aquest objectiu estaria relacionat amb totes 

les competències.  

2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic. Aquest objectiu 

està relacionat amb les competències matemàtica i aprendre a aprendre.  

3. Identificar la possibilitat de matematizació de situacions problemàtiques de la 

realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models 

matemàtics adients, i interpretar les solucions en el context original. Aquest 

objectiu està relacionat amb totes les competències bàsiques.  

4. Desenvolupar actituds com la feina sistemàtica, la constància, la reflexió sobre 

les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el punt de vista. 

Aquesta objectiu està relacionat amb les competències matemàtica, aprendre a 

aprendre i social-cívica.  
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5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies 

capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats. Aquesta objectiu està relacionat amb 

les competències matemàtica, aprendre a aprendre i social-cívica.  

6. Emprar les eines tecnològiques com la calculadora, la plataforma moodle, full de 

càlcul, pàgines web interactives o simuladors de funcions per fer diferents tipus de 

càlculs, elaborar documents, resoldre problemes o dibuixar gràfics. Aquest objectiu 

està relacionat amb les competències matemàtica, aprendre a aprendre i digital.  

7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura 

comprensiva de l’enunciat resumint les dades del problema i el que ens demanen , 

passant pel procés seguit tot incorporant al llenguatge les formes d’expressió que 

permetin explicar raonadament aquest procés, fins a la presentació de la solució 

que respongui al que han demanat. Aquest objectiu està relacionat amb totes les 

competències.  

8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions 

entre ells per tractar aspectes de la realitat. Aquest objectiu està relacionat amb 

totes les competències.  

9. Valorar la importància d’obtenir mesures de manera directa o indirecta i fer 

estimacions en diferents contextos. Aquest objectiu està relacionat amb les 

competències matemàtica, comunicació lingüística, aprendre a aprendre i social-

cívica.  

10. Emprar diferents llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric. 

Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar 

les que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per 

interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que 

generen i desenvolupar la creativitat i la imaginació. Aquest objectiu està 

relacionat amb totes les competències.  

12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes 

estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que 

hi hagi presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar 
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millor els missatges, o donar les respostes adequades sobre les característiques 

d’una població. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura 

d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes 

d’aquestes situacions. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per 

expressar-se oralment i per escrit en contextos en què és necessària una 

comunicació correcta. Aquest objectiu està relacionat amb la competència 

matemàtica i de comunicació lingüística. 

 

Objectius específics BATXILLERAT  

1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen en la societat 

mitjançant problemes que tractin temes relacionats amb aquesta com la igualtat de 

gènere, la salut, el consum o el medi. Aquest objectiu estaria relacionat amb totes 

les competències.  

2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic. Aquest objectiu 

està relacionat amb les competències matemàtica i aprendre a aprendre.  

3. Identificar la possibilitat de matematització de situacions problemàtiques de la 

realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models 

matemàtics adients, i interpretar les solucions en el context original. Aquest 

objectiu està relacionat amb totes les competències bàsiques.  

4. Desenvolupar actituds com la feina sistemàtica, la constància, la reflexió sobre 

les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el punt de vista. 

Aquesta objectiu està relacionat amb les competències matemàtica, aprendre a 

aprendre i social-cívica.  

5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies 

capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats. Aquesta objectiu està relacionat amb 

les competències matemàtica, aprendre a aprendre i social-cívica.  
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6. Emprar les eines tecnològiques com la calculadora, la plataforma moodle o 

aplicacions en tauletes que permeten representar funcions, calcular derivades i 

integrals per fer diferents tipus de càlculs, elaborar documents, resoldre problemes 

o dibuixar gràfics. Aquest objectiu està relacionat amb les competències 

matemàtica, aprendre a aprendre i digital.  

7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura 

comprensiva de l’enunciat resumint les dades del problema i el que ens demanen , 

passant pel procés seguit tot incorporant al llenguatge les formes d’expressió que 

permetin explicar raonadament aquest procés, fins a la presentació de la solució 

que respongui al que han demanat. Aquest objectiu està relacionat amb totes les 

competències.  

8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions 

entre ells per tractar aspectes de la realitat. Aquest objectiu està relacionat amb 

totes les competències.  

9. Valorar la importància d’obtenir mesures de manera directa o indirecta i fer 

estimacions en diferents contextos. Aquest objectiu està relacionat amb les 

competències matemàtica, comunicació lingüística, aprendre a aprendre i social-

cívica.  

10. Emprar diferents llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric. 

Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar 

les que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per 

interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que 

generen i desenvolupar la creativitat i la imaginació. Aquest objectiu està 

relacionat amb totes les competències.  

12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes 

estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que 

hi hagi presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar 

millor els missatges, o donar les respostes adequades sobre les característiques 

d’una població. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  
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13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura 

d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes 

d’aquestes situacions. Aquest objectiu està relacionat amb totes les competències.  

14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per 

expressar-se oralment i per escrit en contextos en què és necessària una 

comunicació correcta. Aquest objectiu està relacionat amb la competència 

matemàtica i de comunicació lingüística. 

 

3. INDICADORS D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PLANTEJATS 

Per tal de determinar l'assoliment dels objectius es qualificaran les proves 

objectives tenint en compte la següent rúbrica: 
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Rúbrica de qualificació 

 Insuficient (1-4) Suficient/ Bé (5/6) Notable (7/8) Excel·lent (9/10) 

Autonomia 

 Ha de menester ajuda i 
instruccions constants amb 
indicacions repetides e 
inequívoques. 

 Li és de gran ajuda tenir 
models d’exercicis o 
problemes per tal de seguir 
el mateix procés per no 
perdre’s. 

 Ha de menester ajuda 
ocasional. 

 Treballa de manera 
autònoma. 

 Treballa de manera 
autònoma i té iniciativa 
pròpia. 

Correcció i 
precisió 

 Les seves respostes són 
imprecises o confuses amb 
incorreccions. 

 Les seves respostes 
contenen algun error, 
confusió o incorrecció poc 
importants. 

 Les seves respostes són 
precises, clares i 
ordenades, encara que 
ocasionalment comet 
algun error. 

 No comet errors ni de 
concepte ni de càlcul. 

 Les seves respostes 
són  precises, clares i 
ordenades. 

Notació i 
llenguatge 
matemàtic 

 Té dificultats a l’hora 
d’utilitzar el llenguatge i la 
notació matemàtiques. 

 Elabora documents 
d’escassa qualitat. 

 Utilitza el llenguatge i la 
notació matemàtics amb 
algunes faltes o 
incorrecció 

 Elabora documents de 
qualitat suficient 

 Utilitza el llenguatge i la 
notació matemàtics amb 
fluïdesa. 

 Elabora documents de 
qualitat. 

 Domina el llenguatge i la 
notació matemàtics. 

 Elabora documents 
creatius i de gran 
qualitat. 

Coherència i 
procés de 
raonament 

 Treballa de manera 
mecànica, sense raonar.  

 Té dificultats a l’hora de 
valorar les seves respostes 
dins el context de l’exercici 
o problema que resol. 

 S’entem que les seves 
respostes són incorrectes 
tot que no sap com 
corregir-les. 

 El seu procés de 
raonament és superficial i 
les seves respostes són, 
de vegades, ambigües. 

 El seu procés de 
raonament és 
deliberatiu. 

 Les seves respostes 
són, normalment, 
argumentades i 
coherents. 

 Segueix un procés de 
raonament deliberatiu i 
crític.  

 Les seves respostes són 
argumentades i 
coherents. 
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4. CONTINGUTS AL LLARG DE CADA CURS 

ESO 3 APLICADES 

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES 

1. Planificació del procés de resolució de problemes.  

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat 

(gràfic, numèric, algebraic).  

3. Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació 

d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context 

de la situació, recerca d’altres formes de resolució, etc.  

4. Plantejament d’investigacions matemàtiques escolars en contextos numèrics, 

geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics. 

5. Pràctica dels processos de matematizació i modelització en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics.  

6. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA  

1. Potències de nombres naturals amb exponent enter. Significat i ús.  

2. Potències de base 10. Aplicació per a l’expressió de nombres molt petits. 

Operacions amb nombres expressats en notació científica. 

3. Jerarquia de les operacions.  

4. Nombres decimals i racionals.  

5. Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i arrodoniment. Error 

comès. Expressió usant llenguatge algebraic.  

6. Transformació d’expressions algebraiques amb una d’indeterminada. Igualtats 

notables.  

7. Equacions de segon grau amb una incògnita. 

8.  Resolució (mètode algebraic i gràfic). Resolució de problemes mitjançant la 

utilització d’equacions i sistemes d’equacions.  

 

BLOC 3. GEOMETRIA  
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1. Mediatriu, bisectriu, angles. Relacions, perímetre i àrea. Propietats.Thales  

2. Aplicació a la resolució de problemes.  

3. Geometria de l’espai: àrees i volums.  

 

BLOC 4. FUNCIONS  

1. Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que representen fenòmens de 

l’entorn quotidià i d’altres matèries.  

2. Anàlisi d’una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i globals 

de la gràfica corresponent.  

3. Anàlisi i comparació de situacions de dependència funcional donades 

mitjançant taules i enunciats.  

4. Ús de models lineals per estudiar situacions provinents dels diferents àmbits de 

coneixement i de la vida quotidiana, mitjançant la confecció de la taula, la 

representació gràfica i l’obtenció de l’expressió algebraica.  

5. Expressions de l’equació de la recta.  

6. Funcions quadràtiques. Representació gràfica. Utilització per representar 

situacions de la vida quotidiana.  

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Continguts  

2. Fases i tasques d’un estudi estadístic. 

3.  Població, mostra. Variables estadístiques: qualitatives, discretes i contínues.  

4. Mètodes de selecció d’una mostra estadística. Representativitat d’una mostra.  

5. Freqüències absolutes, relatives i acumulades. Agrupació de dades en 

intervals. Gràfics estadístics.  

6. Paràmetres de posició: mitjana, moda, mediana i quartils. Càlcul, interpretació i 

propietats.  

7. Paràmetres de dispersió: rang, recorregut interquartílic i desviació típica. Càlcul 

i interpretació. 

8. Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica. 

 

ESO 4 APLICADES 

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES  
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1. Planificació del procés de resolució de problemes.  

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat 

(gràfic, numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de 

subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca 

de regularitats i lleis.  

3. Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació 

d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context 

de la situació, recerca d’altres formes de resolució, etc.  

4. Pràctica dels processos de matematizació i modelització en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics.  

5. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA  

1. Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de fracció.  

2. Nombres irracionals.  

3. Diferenciació de nombres racionals i irracionals.  

4. Expressió decimal i representació en la recta real. Jerarquia de les operacions. 

Interpretació i ús dels nombres reals i les operacions en diferents contextos 

triant la notació i la precisió més adequades en cada cas.  

5. Utilització de la calculadora per fer operacions amb qualsevol tipus d’expressió 

numèrica. Càlculs aproximats.  

6. Intervals. Significat i diferents formes d’expressió. 

7. Proporcionalitat directa i inversa. Aplicació a la resolució de problemes de la 

vida quotidiana. Els percentatges en l’economia. Augments i disminucions 

percentuals. Percentatges successius. Interès simple i compost.  

8. Polinomis: arrels i factorització. Utilització d’identitats notables.  

9. Resolució d’equacions i sistemes de dues equacions lineals amb dues 

incògnites. Resolució de problemes quotidians mitjançant equacions i sistemes.  

 

BLOC 3. GEOMETRIA  

1. Figures semblants.  
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2. Teoremes de Tales i Pitàgores. Aplicació de la semblança per obtenir 

indirectament mesures. Raó entre longituds, àrees i volums de figures i cossos 

semblants.  

3. Resolució de problemes geomètrics en el món físic: mesura i càlcul de 

longituds, àrees i volums de diferents cossos.  

4. Ús d’aplicacions informàtiques de geometria dinàmica que facilitin la 

comprensió de conceptes i propietats geomètriques.  

 

BLOC 4. FUNCIONS  

1. Interpretació d’un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica o 

expressió analítica. 

2. Estudi d’altres models funcionals i descripció de les característiques usant el 

llenguatge matemàtic apropiat. Aplicació en contextos reals. 

3. La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d’una funció en un 

interval.  

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació.  

2. Interpretació, anàlisi i utilització de les mesures de centralització i dispersió.  

3. Comparació de distribucions mitjançant l’ús conjunt de mesures de posició i 

dispersió. Construcció i interpretació de diagrames de dispersió. Introducció a 

la correlació.  

4. Atzar i probabilitat. Freqüència d’un esdeveniment aleatori.  

5. Càlcul de probabilitats mitjançant la regla de Laplace. Probabilitat simple i 

composta.  

6. Esdeveniments dependents i independents. Diagrama en arbre. 

 

ESO 3 ACADÈMIQUES 

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES 

1. Planificació del procés de resolució de problemes.  

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat 

(gràfic, numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de 
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subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca 

de regularitats i lleis.  

3. Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació 

d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context 

de la situació, recerca d’altres formes de resolució, etc.  

4. Pràctica dels processos de matematizació i modelització en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics.  

5. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

6. Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:  

a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.  

b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, funcionals 

o estadístiques. 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

1. Potències de nombres racionals amb exponent enter. Significat i ús.  

2. Potències de base 10. Aplicació per a l’expressió de nombres molt petits. 

Operacions amb nombres expressats en notació científica.  

3. Arrels quadrades. Arrels no exactes. Expressió decimal. Expressions 

radicals: transformació i operacions.  

4. Jerarquia de les operacions.  

5. Nombres decimals i racionals. Transformació de fraccions en decimals i 

viceversa. Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu. 

6. Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i arrodoniment. 

Xifres significatives. Error absolut i relatiu.  

7. Investigació de regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts 

de nombres. Expressió usant llenguatge algebraic.  

8. Successions numèriques. Successions recurrents Progressions 

aritmètiques i geomètriques. 

9. Equacions de segon grau amb una incògnita. Resolució (mètode algebraic i 

gràfic). 

10. Transformació d’expressions algebraiques. Igualtats notables. Operacions 

elementals amb polinomis.  

11. Resolució d’equacions senzilles de grau superior a dos.  
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12. Resolució de problemes mitjançant la utilització d’equacions i sistemes 

d’equacions.  

 

BLOC 3. GEOMETRIA 

1. Geometria del pla.  

2. Lloc geomètric.  

3. Teorema de Tales. Divisió d’un segment en parts proporcionals a altres. 

Aplicació a la resolució de problemes.  

4. Translacions, girs i simetries en el pla. Geometria de l’espai. Plans de 

simetria en els políedres.  

5. L’esfera. Interseccions de plans i esferes.  

6. El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques i fusos horaris. Longitud i 

latitud d’un punt. 

7. Ús d’eines tecnològiques per estudiar formes, configuracions i relacions 

geomètriques 

 

BLOC 4. FUNCIONS 

1. Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que representen fenòmens de 

l’entorn quotidià i d’altres matèries. 

2. Anàlisi d’una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i 

globals de la gràfica corresponent.  

3. Anàlisi i comparació de situacions de dependència funcional donades 

mitjançant taules i enunciats.  

4. Ús de models lineals per estudiar situacions provinents dels diferents 

àmbits de coneixement i de la vida quotidiana, mitjançant la confecció de la 

taula, la representació gràfica i l’obtenció de l’expressió algebraica.  

5. Expressions de l’equació de la recta. Funcions quadràtiques. Representació 

gràfica. Utilització per representar situacions de la vida quotidiana. 

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

1. Fases i tasques d’un estudi estadístic. Població, mostra. Variables 

estadístiques: qualitatives, discretes i contínues.  
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2. Mètodes de selecció d’una mostra estadística. Representativitat d’una 

mostra.  

3. Freqüències absolutes, relatives i acumulades. Agrupació de dades en 

intervals.  

4. Gràfics estadístics. Paràmetres de posició. Càlcul, interpretació i propietats.  

5. Paràmetres de dispersió.  

6. Diagrama de caixa i bigotis.  

7. Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.  

8. Experiències aleatòries. Esdeveniments i espai mostral.  

9. Càlcul de probabilitats mitjançant la regla de Laplace. Diagrames d’arbre 

senzills. Permutacions, factorial d’un nombre.  

10. Utilització de la probabilitat per prendre decisions fonamentades en 

diferents contextos. 

 

ESO 4 ACADÈMIQUES 

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES 

1. Planificació del procés de resolució de problemes. 

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat 

(gràfic, numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de 

subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills, 

recerca de regularitats i lleis. 

3. Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació 

d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el 

context de la situació, recerca d’altres formes de resolució, etc. 

4. Pràctica dels processos de matematizació i modelització en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics. 

5. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

6. Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per: 

a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les. 

b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, 

funcionals o estadístiques 
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BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

1. Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de 

fracció. Nombres irracionals. 

2. Representació de nombres en la recta real. Intervals. 

3. Potències d’exponent enter o fraccionari i radicals senzills. 

4. Interpretació i ús dels nombres reals en diferents contextos triant la notació i 

l’aproximació adequades en cada cas. 

5. Potències d’exponent racional. Operacions i propietats. 

6. Jerarquia de les operacions. 

7. Càlcul amb percentatges. Interès simple i compost. 

8. Logaritmes. Definició i propietats. 

9. Manipulació d’expressions algebraiques. Utilització d’igualtats notables. 

10. Introducció a l’estudi de polinomis. Arrels i factorització. 

11. Equacions de grau superior a dos. 

12. Fraccions algebraiques. Simplificació i operacions. 

13. Resolució de problemes quotidians i d’altres àrees de coneixement 

mitjançant equacions i sistemes. 

14. Inequacions de primer i segon grau. Interpretació gràfica. Resolució de 

problemes 

 

BLOC 3. GEOMETRIA 

1. Mesures d’angles en el sistema sexagesimal i en radiants. 

2. Raons trigonomètriques. Relacions entre elles. Relacions mètriques en els 

triangles. 

3. Aplicació dels coneixements geomètrics a la resolució de problemes mètrics 

en el món físic: mesura de longituds, àrees i volums. 

4. Iniciació a la geometria analítica en el pla. Coordenades. Vectors. 

Equacions de la recta. 

5. Paral·lelisme, perpendicularitat. 

6. Semblança. Figures semblants. Raó entre longituds, àrees i volums de 

cossos semblants. 

7. Aplicacions informàtiques de geometria dinàmica que facilitin la comprensió 

de conceptes i 
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8. propietats geomètriques. 

 

BLOC 4. FUNCIONS 

1. Interpretació d’un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica o 

expressió analítica. Anàlisi de resultats. 

2. La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d’una funció en un 

interval. 

3. Reconeixement d’altres models funcionals: aplicacions en contextos i 

situacions reals. 

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

1. Introducció a la combinatòria: combinacions, variacions i permutacions. 

2. Càlcul de probabilitats mitjançant la regla de Laplace i altres tècniques de 

recompte. 

3. Probabilitat simple i composta. Esdeveniments dependents i independents. 

4. Experiències aleatòries compostes. Utilització de taules de contingència i 

diagrames d’arbre per a l’assignació de probabilitats. 

5. Probabilitat condicionada. 

6. Ús del vocabulari adequat per descriure i quantificar situacions relacionades 

amb l’atzar i l’estadística. 

7. Identificació de les fases i les tasques d’un estudi estadístic. 

8. Gràfics estadístics. Diferents tipus de gràfics. Anàlisi crítica de taules i 

gràfics estadístics en els mitjans de comunicació. Detecció de fal·làcies. 

9. Mesures de centralització i dispersió: interpretació, anàlisi i utilització. 

10. Comparació de distribucions mitjançant l’ús conjunt de mesures de posició i 

dispersió. 

11. Construcció i interpretació de diagrames de dispersió. Introducció a la 

correlació. 

 

1r BTX CCSS  

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES  

1. Planificació del procés de resolució de problemes. 
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2. Estratègies i procediments posats en pràctica: relació amb altres problemes 

coneguts, modificació de variables, suposar el problema resolt, etc.  

3. Anàlisi dels resultats obtinguts: coherència de les solucions amb la situació, 

revisió sistemàtica del procés, altres formes de resolució, problemes 

semblants.  

4. Elaboració i presentació oral i/o escrita d’informes científics escrits sobre el 

procés seguit en la resolució d’un problema  

5. Realització d’investigacions matemàtiques a partir de contextos de la 

realitat  

6. Pràctica dels processos de matematizació i modelització, en contextos de la 

realitat.  

7. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

8. Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:  

a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.  

b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, 

funcionals o estadístiques.  

c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques o funcionals i la 

realització de càlculs de tipus numèric, algebraic o estadístic.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA  

1. Nombres racionals i irracionals. El nombre real. Representació en la recta 

real. Intervals.  

2. Aproximació decimal d’un nombre real. Estimació, arrodoniment i errors. 

3. Operacions amb nombres reals. Potències i radicals. La notació científica.  

4. Operacions amb capitals financers. Augments i disminucions percentuals. 

Taxes i interessos bancaris. Capitalització i amortització simple i composta.  

5. Utilització de recursos tecnològics per a la realització de càlculs financers i 

mercantils. Polinomis. Operacions. Descomposició en factors.  

6. Equacions lineals, quadràtiques i reductibles a elles, exponencials i 

logarítmiques. Aplicacions.  

7. Sistemes d’equacions de primer i segon grau amb dues incògnites. 

Classificació. 
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8. Aplicacions. Interpretació geomètrica.  

9. Sistemes d’equacions lineals amb tres incògnites: mètode de Gauss.  

 

BLOC 3. ANÀLISI  

1. Resolució de problemes i interpretació de fenòmens socials i econòmics 

mitjançant funcions. 

2. Funcions reals de variable real. Expressió d’una funció en forma algebraica, 

per mitjà de taules o de gràfiques. Característiques d’una funció.  

3. Interpolació i extrapolació lineal i quadràtica. Aplicació a problemes reals.  

4. Identificació de l’expressió analítica i gràfica de les funcions reals de 

variable real: polinòmiques, exponencial i logarítmica, valor absolut, part 

sencera, racionals i irracionals senzilles a partir de les seves 

característiques. Les funcions definides a trossos. 

5. Idea intuïtiva de límit d’una funció en un punt. Càlcul de límits senzills. El 

límit com a eina per a l’estudi de la continuïtat d’una funció. Aplicació a 

l’estudi de les asímptotes.  

6. Taxa de variació mitjana i taxa de variació instantània. Aplicació a l’estudi 

de fenòmens econòmics i socials. Derivada d’una funció en un punt. 

Interpretació geomètrica. Recta tangent a una funció en un punt.  

7. Funció derivada. Regles de derivació de funcions elementals senzilles que 

siguin suma, producte, quocient i composició de funcions polinòmiques, 

exponencials i logarítmiques. 

 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Estadística descriptiva bidimensional:  

2. Taules de contingència. Distribució conjunta i distribucions marginals.  

3. Distribucions condicionades.  

4. Mitjanes i desviacions típiques marginals i condicionades. Independència de 

variables estadístiques.  

5. Dependència de dues variables estadístiques.  

6. Representació gràfica: Núvol de punts.  

7. Dependència lineal de dues variables estadístiques.  
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8. Covariància i correlació: Càlcul i interpretació del coeficient de correlació 

lineal.  

9. Regressió lineal. Prediccions estadístiques i fiabilitat de les mateixes. 

Coeficient de determinació. 

10. Esdeveniments. Assignació de probabilitats a esdeveniments mitjançant la 

regla de Laplace i a partir de la seva freqüència relativa. Axiomàtica de 

Kolmogorov. Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats.  

11. Experiments simples i compostos. Probabilitat condicionada. Dependència i 

independència d’esdeveniments. Variables aleatòries discretes.  

12. Distribució de probabilitat. Mitjana, variància i desviació típica.  

13. Distribució binomial. Caracterització i identificació del model. Càlcul de 

probabilitats. Variables aleatòries contínues. Funció de densitat i de 

distribució. Interpretació de la mitjana, variància i desviació típica.  

14. Distribució normal. Tipificació de la distribució normal. Assignació de 

probabilitats en una distribució normal. Càlcul de probabilitats mitjançant 

l’aproximació de la distribució binomial per la normal. 

 

2n BTX CCSS  

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES  

1. Planificació del procés de resolució de problemes.  

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: relació amb altres problemes 

coneguts, modificació de variables, suposar el problema resolt, etc. 

3. Anàlisi dels resultats obtinguts: coherència de les solucions amb la situació, 

revisió sistemàtica del procés, altres formes de resolució, problemes 

semblants.  

4. Elaboració i presentació oral i/o escrita d’informes científics escrits sobre el 

procés seguit en la resolució d’un problema  

5. Realització d’investigacions matemàtiques a partir de contextos de la 

realitat  

6. Pràctica dels processos de matematizació i modelització, en contextos de la 

realitat. 

7. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  
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8. Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:  

a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.  

b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, 

funcionals o estadístiques.  

c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques o funcionals i la 

realització de càlculs de tipus numèric, algebraic o estadístic.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

1. Estudi de les matrius com a eina per tractar i operar amb dades 

estructurades en taules. 

2. Classificació de matrius. Operacions amb matrius. Rang d’una matriu. 

Matriu inversa. Mètode de Gauss. Determinants fins a ordre 3.  

3. Aplicació de les operacions de les matrius i de les seves propietats en la 

resolució de problemes en contextos reals.  

4. Representació matricial d’un sistema d’equacions lineals: discussió i 

resolució de sistemes d’equacions lineals (fins a tres equacions amb tres 

incògnites).  

5. Mètode de Gauss.  

6. Resolució de problemes de les ciències socials i de l’economia. Inequacions 

lineals amb una o dues incògnites.  

7. Sistemes d’inequacions. Resolució gràfica i algebraica.  

8. Programació lineal bidimensional. Regió factible. Determinació i 

interpretació de les solucions òptimes. 

9. Aplicació de la programació lineal a la resolució de problemes socials, 

econòmics i demogràfics.  

 

BLOC 3. ANÀLISI  

1. Continuïtat. Tipus de discontinuïtat. 

2. Estudi de la continuïtat en funcions elementals i definides a trossos.  

3. Aplicacions de les derivades a l’estudi de funcions polinòmiques, racionals i 

irracionals senzilles, exponencials i logarítmiques.  

4. Problemes d’optimització relacionats amb les ciències socials i l’economia.  
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5. Estudi i representació gràfica de funcions polinòmiques, racionals, 

irracionals, exponencials i logarítmiques senzilles a partir de les seves 

propietats locals i globals.  

6. Concepte de primitiva. Càlcul de primitives: Propietats bàsiques. Integrals 

immediates.  

7. Càlcul d’àrees: la integral definida. Regla de Barrow.  

 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Aprofundiment en la Teoria de la Probabilitat. Axiomàtica de Kolmogorov.  

2. Assignació de probabilitats a esdeveniments mitjançant la regla de Laplace i 

a partir de la seva freqüència relativa.  

3. Experiments simples i compostos.  

4. Probabilitat condicionada.  

5. Dependència i independència d’esdeveniments.  

6. Teoremes de la probabilitat total i de Bayes.  

7. Probabilitats inicials i finals i versemblança d’un esdeveniment.  

8. Població i mostra. Mètodes de selecció d’una mostra.  

9. Mida i representativitat d’una mostra. Estadística paramètrica. Paràmetres 

d’una població i estadístics obtinguts a partir d’una mostra.  

10. Estimació puntual. Mitjana i desviació típica de la mitjana mostral i de la 

proporció mostral. 

11. Distribució de la mitjana mostral en una població normal. Distribució de la 

mitjana mostral i de la proporció mostral en el cas de mostres grans.  

12. Estimació per intervals de confiança.  

13. Relació entre confiança, error i mida mostral. Interval de confiança per a la 

mitjana poblacional d’una distribució normal amb desviació típica coneguda.  

14. Interval de confiança per a la mitjana poblacional d’una distribució de model 

desconegut i per a la proporció en el cas de mostres grans.   

 

1r BTX CIENTÍFIC  

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES  

1. Planificació del procés de resolució de problemes.  
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2. Estratègies i procediments posats en pràctica: relació amb altres problemes 

coneguts, modificació de variables, suposar el problema resolt. Solucions 

i/o resultats obtinguts: coherència de les solucions amb la situació, revisió 

sistemàtica del procés, altres formes de resolució, problemes semblants, 

generalitzacions i particularitzacions interessants. 

3. Iniciació a la demostració en matemàtiques: mètodes, raonaments, 

llenguatges.  

4. Raonament deductiu i inductiu. Llenguatge gràfic, algebraic, altres formes 

de representació d’arguments.  

5. Elaboració i presentació d’un informe científic sobre el procés, resultats i 

conclusions del procés d’investigació desenvolupat.  

6. Pràctica dels processos de matematizació i modelització, en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics.  

7. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

8. Utilització de mitjans tecnològics.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA  

1. Nombres reals: necessitat del seu estudi per a la comprensió de la realitat.  

2. Valor absolut. Desigualtats. Distàncies en la recta real.  

3. Intervals i entorns.  

4. Aproximació i errors.  

5. Notació científica. Nombres complexos.  

6. Forma binomial i polar.  

7. Representacions gràfiques. Operacions elementals. Fórmula de Moivre. 

8. Logaritmes decimals i neperians.  

9. Equacions logarítmiques i exponencials.  

10. Plantejament i resolució de problemes de la vida quotidiana mitjançant 

equacions i inequacions. Interpretació gràfica.  

11. Resolució d’equacions no algebraiques senzilles.  

 

BLOC 3. ANÀLISI  

1. Funcions reals de variable real.  
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2. Funcions bàsiques: polinòmiques, racionals senzilles, valor absolut, arrel, 

trigonomètriques i les seves inverses, exponencials, logarítmiques i 

funcions definides a trossos.  

3. Operacions i composició de funcions.  

4. Funció inversa.  

5. Funcions d’oferta i demanda.  

6. Concepte de límit d’una funció en un punt i en l’infinit.  

7. Càlcul de límits. Límits laterals. Indeterminacions.  

8. Continuïtat d’una funció. Estudi de discontinuïtats.  

9. Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica de la derivada 

de la funció en un punt.  

10. Recta tangent i normal. Funció derivada.  

11. Càlcul de funcions derivades.  

12. Regla de la cadena. 

13. Representació gràfica de funcions.  

14. Integració.  

15. Càlcul d'integrals i càlcul d'àrees.  

 

BLOC 4. GEOMETRIA  

1. Mesura d’un angle en radiants.  

2. Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol.  

3. Raons trigonomètriques dels angles suma i diferència d’altres dos, doble i 

meitat.  

4. Fórmules de transformacions trigonomètriques.  

5. Teoremes.  

6. Resolució d’equacions trigonomètriques senzilles. 

7. Resolució de triangles.  

8. Resolució de problemes geomètrics diversos.  

9. Vectors lliures en el pla.  

10. Operacions geomètriques.  

11. Producte escalar. Mòdul d’un vector. 

12. Angle de dos vectors. Bases ortogonals i ortonormals.  
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13. Geometria mètrica plana. Equacions de la recta. Posicions relatives de 

rectes. Distàncies i angles. Resolució de problemes.  

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Estadística descriptiva bidimensional: Taules de contingència.  

2. Distribució conjunta i distribucions marginals.  

3. Mitjanes i desviacions típiques marginals.  

4. Distribucions condicionades. Independència de variables estadístiques.  

5. Estudi de la dependència de dues variables estadístiques. 

6. Representació gràfica: Núvol de punts.  

7. Dependència lineal de dues variables estadístiques.  

8. Covariància i correlació:  

9. Càlcul i interpretació del coeficient de correlació lineal.  

10. Regressió lineal. Estimació.  

11. Prediccions estadístiques i fiabilitat de les mateixes. Regla de Laplace i 

Bayes.  

12. Probabilitat condicionada. Esdeveniments.  

 

2n BTX CIENTÍFIC 

BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES  

1. Planificació del procés de resolució de problemes.  

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: relació amb altres problemes 

coneguts, modificació de variables, suposar el problema resolt.  

3. Solucions i/o resultats obtinguts: coherència de les solucions amb la 

situació, revisió sistemàtica del procés, altres formes de resolució, 

problemes semblants, generalitzacions i particularitzacions interessants. 

Iniciació a la demostració en matemàtiques: mètodes, raonaments, 

llenguatges.  

4. Raonament deductiu i inductiu. Llenguatge gràfic, algebraic, altres formes 

de representació d’arguments.  

5. Elaboració i presentació d’un informe científic sobre el procés, resultats i 

conclusions del procés d’investigació desenvolupat.  
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6. Pràctica dels processos de matematizació i modelització, en contextos de la 

realitat i en contextos matemàtics.  

7. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i 

afrontar les dificultats pròpies del treball científic. Utilització de mitjans 

tecnològics.  

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA  

1. Estudi de les matrius com a eina per tractar i operar amb dades 

estructurades en taules i grafs.  

2. Classificació de matrius. Operacions.  

3. Aplicació de les operacions amb matrius i de les seves propietats en la 

resolució de problemes extrets de contextos reals.  

4. Determinants. Propietats elementals.  

5. Rang d’una matriu.  

6. Matriu inversa.  

7. Representació matricial d’un sistema: discussió i resolució de sistemes 

d’equacions lineals. 

8. Mètode de Gauss. Regla de Cramer.  

9. Aplicació a la resolució de problemes.  

 

BLOC 3. ANÀLISI  

1. Límit d’una funció en un punt i en l’infinit.  

2. Continuïtat d’una funció. Tipus de discontinuïtat.  

3. Teorema de Bolzano. Funció derivada.  

4. Teoremes de Rolle i del valor mitjà.  

5. La regla de L’Hôpital. Aplicació al càlcul de límits.  

6. Aplicacions de la derivada: problemes d’optimització.  

7. Primitiva d’una funció. La integral indefinida.  

8. Tècniques elementals per al càlcul de primitives.  

9. La integral definida.  

10. Teoremes del valor mitjà i fonamental del càlcul integral.  

11. Aplicació al càlcul d’àrees de regions planes.  
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BLOC 4. GEOMETRIA  

1. Vectors en l’espai tridimensional.  

2. Producte escalar, vectorial i mixt. Significat geomètric.  

3. Equacions de la recta i el pla en l’espai.  

4. Posicions relatives (incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i 

plans. 

5. Propietats mètriques (càlcul d’angles, distàncies, àrees i volums).  

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

1. Esdeveniments.  

2. Assignació de probabilitats a esdeveniments mitjançant la regla de Laplace i 

a partir de la seva freqüència relativa. 

3. Axiomàtica de Kolmogorov.  

4. Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats.  

5. Experiments simples i compostos.  

6. Probabilitat condicionada. 

7. Dependència i independència d’esdeveniments.  

8. Teoremes de la probabilitat total i de Bayes.  

9. Probabilitats inicials i finals i versemblança d’un esdeveniment.  

10. Variables aleatòries discretes. Distribució de probabilitat. Mitjana, variància i 

desviació típica.  

11. Distribució binomial. Caracterització i identificació del model. Càlcul de 

probabilitats. 

12. Distribució normal. Tipificació de la distribució normal. Assignació de 

probabilitats en una distribució normal.  

13. Càlcul de probabilitats mitjançant l’aproximació de la distribució binomial per 

la normal. 

 

5. MÈTODES PEDAGÒGICS, MATERIALS I RECURSOS 

DIDÀCTICS 
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La idea general és desenvolupar la matèria progressivament: A 1r i 2n d'ESO se 

suposa que s’ha donat molta importància a la feina realitzada a classe i casa, 

mentre es prepara l’alumne per aprendre a estudiar matemàtiques. L’objectiu és 

adquirir hàbits.  

A 3r i 4t d’ESO, tant en l'opció d’aplicades com d'acadèmiques, la importància 

recau sobre l’estudi de l’alumne i s’intenta tant consolidar coneixements com 

resoldre problemes. L’objectiu és desenvolupar els hàbits adquirits i assolir una 

competència matemàtica per a un cicle o un batxiller.  

És important que els alumnes emprin els coneixements matemàtics en la resolució 

de problemes i qüestions de l'àmbit personal, social i laboral. Així sorgeix la 

necessitat de traduir situacions habituals o científiques a un llenguatge matemàtic 

mitjançant nombres, gràfics, taules o expressions algebraiques. 

La calculadora és una eina que en aquest cicle s'ha d'aprendre a utilitzar, així 

com altres programes informàtics com el full de càlcul. És important tenir present 

però, que la majoria d'alumnes que cursen l'opció d'aplicades sol tenir moltes 

dificultats en matemàtiques. Alguns d’ells són alumnes de reforç educatiu. Per tant 

la metodologia ha de ser diferent . Les unitats didàctiques no poden ser tan 

extenses i hem de fer molts exercicis i problemes de repetició per consolidar els 

continguts que treballam al llarg de la unitat  

A Batxillerat s’acumulen molts de continguts en poc temps. És necessari que 

l'alumne sigui autònom i capaç de autocorregir activitats i recercar ell tot sol els 

possibles errors.  

6. DISTRIBUCIÓ ESPAI-TEMPS 

És treballarà en l'aula assignada. Els suports es realitzaran tant dins l'aula com 

fora del grup, segons convengui. 

Dins l'aula es treballarà de manera individual o en parelles. 

 

7. ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ I DE REFORÇ 
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En general, les iniciatives i les activitats d'ampliació de continguts, atencions 

personalitzades i suports d'aprenentatge seran establertes i organitzades en 

coordinació amb el Departament d'Orientació. El professor/a de referència 

conjuntament amb el professor/a de suport elaborarà i/o adaptarà les activitats 

necessàries en funció de l'alumne. El fet de tenir suport dins l'aula facilita molt 

aquesta tasca ja que es poden anar adaptant les activitats que fan la resta dels 

alumnes i en cas de què no sigui possible preparar-ne d'altres. 

Una altra mesura d’atenció a les particularitats que presenten els nostres alumnes 

és la tutoria de matèria, ja que cada professor disposa d’un període lectiu cada 

setmana per ajudar als alumnes que han hagut de faltar per assistir a 

competicions. 

 

8. CRITERIS D’AVALUACIÓ  
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3r ESO MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 
 

UNITAT 1. Fraccions i decimals 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS 

D'ASSOLIMENT 
COMPETÈNCIES 

• Fraccions; fraccions equivalents; trobar 

el terme desconegut d'una fracció 

equivalent a una altra. 

• Fracció irreductible; amplificació i 

simplificació de fraccions; calcular la 

fracció irreductible. 

• Reducció a comú denominador; 

comparació de fraccions. 

• Operacions amb fraccions: suma, 

resta, multiplicació i divisió. 

• Realitzar operacions combinades 

amb fraccions. 

• Nombres decimals; tipus de nombres 

decimals; expressar una fracció 

mitjançant un nombre decimal; 

expressar un nombre decimal exacte o 

periòdic mitjançant una fracció. 

• Nombres racionals . 

B2-1. Utilitzar les propietats dels 

nombres racionals per operar-los, 

utilitzant la forma de càlcul i notació 

adequada, per resoldre problemes 

de la vida quotidiana, i presentant 

els resultats amb la precisió 

requerida. 

B2-1.1. Reconeix els diferents tipus 

de nombres (naturals, enters, 

racionals), indica el criteri utilitzat 

per a la seva distinció i els utilitza 

per representar i interpretar 

adequadament informació 

quantitativa. 

• Identifica els nombres 

fraccionaris i els utilitza 

adequadament, 

establint la seva 

equivalència amb 

nombres decimals. 

CMCT 

B2-1.2. Distingeix, 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 

repeteixen o formen període. 

• Calcula el decimal 

equivalent a una fracció i 

discrimina entre decimals 

finits i infinits. 

CMCT 

B2-1.3. Troba la fracció generatriu 

corresponent a un decimal exacte o 

periòdic. 

• Realitza les operacions 

corresponents per calcular 

la fracció generatriu d'un 

decimal exacte i d'un 

decimal periòdic. 

 

CMCT 

B2-1.9. Calcula el valor 

d'expressions numèriques de 

nombres enters, decimals i 

fraccionaris mitjançant les 

operacions elementals i les 

potències d'exponent sencer, 

aplicant correctament la jerarquia 

de les operacions. 

• Realitza operacions amb 

nombres racionals, 

utilitzant les potències 

d'exponent sencer i 

aplicant la jerarquia de les 

operacions. 

CMCT AA 
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UNITAT 2. Potències i arrels 

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS 
D'AVALUACIÓ  

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Potències de nombres 

racionals . 

• Operacions amb potències. 

• Notació científica. 

• Operacions en notació 
científica. 

• Arrels. 

• Nombres reals . 

• Aproximacions i errors. 

• Intervals. 

B2-1. Utilitzar les propietats 

dels nombres racionals per 

operar-los, utilitzant la forma 

de càlcul i notació adequada, 

per resoldre problemes de la 

vida quotidiana, i presentant 

els resultats amb la precisió 

requerida. 

B2-1.1. Reconeix els diferents tipus de 

nombres (naturals, enters, racionals), indica el 

criteri utilitzat per a la seva distinció i els utilitza 

per representar i interpretar adequadament 

informació quantitativa. 

• Identifica i utilitza els nombres per 

representar la informació de forma 

correcta. 

CL 

CMCT 

B2-1.2. Distingeix, 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 repeteixen o 

formen període. 

• Identifica decimals finits i decimals 

infinits periòdics, i posa exemples de 

cada tipus d'ells..  

CL 

CMCT 

B2-1.4. Expressa nombres molt grans i molt 

petits en notació científica, i opera amb ells, 

amb i sense calculadora, i els utilitza en 

problemes contextualitzats. 

• Utilitza la notació científica per 

expressar nombres molt grans i molt 

petits, realitzant operacions amb ells, i 

utilitzant-los en la resolució de 

problemes. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-1. Utilitzar les propietats 

dels nombres racionals per 

operar-los, utilitzant la forma 

de càlcul i notació adequada, 

per resoldre problemes de la 

vida quotidiana, i presentant 

els resultats amb la precisió 

requerida. 

B2-1.7. Aplica adequadament tècniques de 

truncament i arrodoniment en problemes 

contextualitzats, reconeixent els errors 

d'aproximació en cada cas per determinar el 

procediment més adequat. 

• Realitza truncaments i arrodoniments, 

reconeixent els errors d'aproximació en 

cada cas i comparant-los. 

CL 

CMCT 

B2-1.8. Expressa el resultat d'un problema, 

utilitzant la unitat de mesura adequada, en forma 

de nombre decimal, arrodonint-ho si és necessari 

amb el marge d'error o precisió requerits, d'acord 

amb la naturalesa de les dades. 

B2-1.9. Calcula el valor d'expressions 

numèriques de nombres enters, decimals i 

fraccionaris mitjançant les operacions elementals 

i les potències d'exponent sencer aplicant 

correctament la jerarquia de les operacions. 

• Resol problemes, relacionats amb la 

vida quotidiana i amb els seus propis 

interessos, expressant el resultat de 

forma ajustada a la precisió 

requerida i en funció de la naturalesa 

de les dades.  

CL 

CMCT  

AA 
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UNITAT 3. PROBLEMES ARITMÈTICS 

 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Proporcionalitat directa; regla de tres 

simple directa. 

• Proporcionalitat inversa; regla de tres 

simple inversa. 

• Repartiments proporcionals; 

repartiments directament 

proporcionals; repartiments 

inversament proporcionals. 

• Proporcionalitat composta. 

• Percentatges; càlcul de percentatges, 

augments i disminucions percentuals; 

percentatges encadenats; interès 

simple. 

B2-1. Utilitzar les propietats dels 

nombres racionals per operar-los, 

utilitzant la forma de càlcul i notació 

adequada, per resoldre problemes 

de la vida quotidiana, i presentant 

els resultats amb la precisió 

requerida. 

B2-1.1. Reconeix els diferents 

tipus de nombres (naturals, 

enters, racionals), indica el criteri 

utilitzat per a la seva distinció i els 

utilitza per representar i 

interpretar adequadament 

informació quantitativa. 

• Identifica i utilitza els nombres 

per representar la informació 

sobre raons i proporcions de 

forma correcta, diferenciant 

entre proporcionalitat directa i 

inversa, calculant els 

percentatges corresponents i 

aplicant les regles de 

repartiments proporcionals i de 

proporcionalitat composta. 

CL 

CMCT 

 

  



 

 34 

UNITAT 4. Progressions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Successions.  

 Progressió aritmètica.  

 Progressió 

geomètrica.  

 Interès compost. 

B2-2. Obtenir i manipular 

expressions simbòliques que 

descriguin successions 

numèriques, observant regularitats 

en casos senzills que incloguin 

patrons recursius. 

B2-2.1. Calcula termes d'una 

successió numèrica recurrent usant 

la llei de formació a partir de termes 

anteriors. 

• Calcula termes d'una successió 

numèrica recurrent usant la llei 

de formació a partir de termes 

anteriors. 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, IE, CEC 

B2-2.2. Obté una llei de formació o 

fórmula per al terme general d'una 

successió senzilla de nombres 

enters o fraccionaris. 

 
• Identifica i determina el terme 

general d'una successió senzilla. 

 

CL CMCT 

B2-2.3. Identifica progressions 

aritmètiques i geomètriques, 

expressa el seu terme general, 

calcula la suma dels “n” primers 

termes, i les empra per resoldre 

problemes. 

• Obté el terme general de 

progressions aritmètiques i 

geomètriques, identifica el seu 

terme general i calcula un terme 

qualsevol; realitza operacions 

amb les progressions i amb els 

seus termes generals, utilitzant-

les per resoldre exercicis i 

problemes. 

CL CMCT 

AA 

CSC 

B2-2. Obtenir i manipular 

expressions simbòliques que 

descriguin successions 

numèriques, observant regularitats 

en casos senzills que incloguin 

patrons recursius. 

B2-2.1. Valora i identifica la 

presència recurrent de les 

successions en la naturalesa i resol 

problemes associats a les mateixes. 

• Identifica la presència recurrent 

de les successions i resol 

exercicis i problemes associats a 

les mateixes. 

CL CMCT 

AA CSC 

  



 

 35 

UNITAT 5. EL LLENGUATGE ALGEBRAIC 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Monomis. Operacions amb monomis; suma i 

resta de monomis; multiplicació i divisió de 

monomis. 

• Polinomis; valor numèric d'un 

polinomi; arrels d'un polinomi. 

• Operacions amb polinomis; suma i resta de 

polinomis; multiplicació i divisió de polinomis. 

• Factor comú. Igualtats notables; quadrat 

d'una suma; quadrat d'una diferència; suma 

per diferència. 

• Factorització d'un polinomi; divisors d'un 

polinomi; factorització de polinomis. 

B2-3. Utilitzar el llenguatge 

algebraic per expressar una 

propietat o relació donada 

mitjançant un enunciat, extraient 

la informació rellevant i 

transformant-la. 

B2-3.1. Realitza operacions amb 

polinomis i els utilitza en 

exemples de la vida quotidiana. 

• Efectua operacions amb 

polinomis i relaciona 

exemples pràctics del càlcul 

algebraic amb l'enunciat de 

situacions concretes. 

 
 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 

  

B2-3.2. Coneix i utilitza les 

identitats notables 

corresponents al quadrat d'un 

binomi i una suma per 

diferència, i les aplica en 

un context adequat. 

 

• Identifica el context d'un 

enunciat amb l'aplicació de 

les identitats notables, 

aplicant el quadrat d'un 

binomi i una suma per 

diferència a la resolució 

d'exercicis i problemes. 

 
 
 

CL 

CMCT 

  

B2-3. Utilitzar el llenguatge 

algebraic per expressar una 

propietat o relació donada 

mitjançant un enunciat, extraient 

la informació rellevant i 

transformant-la. 

B2-3.3. Factoriza polinomis de 

grau 4 amb arrels senceres 

mitjançant l'ús combinat de la 

regla de Ruffini, identitats 

notables i extracció del factor 

comú. 

• Coneix i utilitza de forma 

combinada la regla de 

Ruffini i les identitats 

notables per treure factor 

comú i per factorizar 

polinomis. 

 

 

CL 

CMCT 
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UNITAT 6. Equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Equacions; solucions d'una equació; 

equacions equivalents. 

• Equacions de primer grau; 

transposició de termes. 

• Equacions de segon grau; equacions 

de segon grau completes, equacions 

de segon grau incompletes. 

• Resolució de problemes mitjançant 

equacions. 

B2-4. Resoldre problemes de la 

vida quotidiana en els quals es 

precisi el plantejament i resolució 

d'equacions de primer i segon grau, 

equacions senzilles de grau major 

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. 

B2-4.1. Formula algebraicament 

una situació de la vida quotidiana 

mitjançant equacions i sistemes 

d'equacions, les resol i interpreta 

críticament el resultat obtingut. 

• Interpreta, planteja i resol 

problemes relacionats amb els 

seus interessos i amb la vida 

quotidiana mitjançant equacions 

i sistemes d'equacions. 

 

CL 

CMCT 

CD  

AA 

CSC 

IE 
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UNITAT 7. Sistemes d'equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Equacions lineals; solució d'una 

equació lineal. 

• Sistemes d'equacions lineals; 

nombre de solucions d'un sistema 

d'equacions lineals. 

• Mètodes de resolució de sistemes 

d'equacions; mètode de 

substitució; mètode d'igualació; 

mètode de reducció. 

• Resolució de problemes mitjançant 

sistemes. 

B2-4. Resoldre problemes de 

la vida quotidiana en els quals 

es precisi el plantejament i 

resolució d'equacions de 

primer i segon grau, 

equacions senzilles de grau 

major 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. 

B2-4.1. Formula 

algebraicament una situació 

de la vida quotidiana 

mitjançant equacions i 

sistemes d'equacions, les 

resol i interpreta críticament el 

resultat obtingut. 

• Interpreta, planteja i resol 

problemes relacionats amb 

els seus interessos i amb la 

vida quotidiana mitjançant 

equacions i sistemes 

d'equacions. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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UNITAT 8. Funcions i gràfics 

BLOC 3. FUNCIONS (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Concepte de funció. 

• Formes d'expressar una funció; funció 

definida per un enunciat; funció 

definida per una equació; funció 

definida per una taula de valors; 

expressió d'una funció mitjançant una 

gràfica. 

• Característiques d'una funció, domini i 

recorregut; continuïtat; punts de corts; 

creixement i decreixement; màxims i 

mínims; periodicitat; simetria. 

B4-1. Conèixer els elements que 

intervenen en l'estudi de les 

funcions i la seva representació 

gràfica. 

B4-1.1. Interpreta el comportament 

d'una funció donada gràficament i 

associa enunciats de problemes 

contextualitzats a gràfiques. 

• Interpreta gràfiques de 

funcions, associant-les al 

context. 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-1.2. Identifica les 

característiques més rellevants 

d'una gràfica interpretant-les dins 

del seu context. 

• Interpreta gràfiques de 

funcions, identificant les seves 

característiques fonamentals. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B4-1.3. Construeix una gràfica a 

partir d'un enunciat contextualitzat 

descrivint el fenomen exposat. 

• Realitza la representació 

gràfica de funcions, 

descrivint el fenomen que 

representen dins de  el seu 

context. 

 

CL, CMCT, AA, 

CSC 
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UNITAT 9. Funcions lineals i quadràtiques 

BLOC 3. FUNCIONS (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Funcions lineals; funcions de 

proporcionalitat directa; funcions 

constants. 

• Equació punt-pendent; equació de la 

recta que passa per dos punts. 

• Equació general d'una recta. 

• Funcions quadràtiques; estudi de 

funcions quadràtiques. 

• Aplicacions; aplicacions de les funcions 

lineals, aplicacions de les funcions 

quadràtiques. 

B4-1. Conèixer els elements que 

intervenen en l'estudi de les 

funcions i la seva representació 

gràfica. 

B4-1.3. Construeix una gràfica a 

partir d'un enunciat contextualitzat 

descrivint el fenomen exposat. 

• Realitza la representació 

gràfica de funcions, 

descrivint el fenomen que 

representen dins de  el seu 

context. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

  CSC 

B4-2. Identificar relacions de la 

vida quotidiana i d'altres matèries 

que poden modelitzar-se 

mitjançant una funció lineal 

valorant la utilitat de la descripció 

d'aquest model i dels seus 

paràmetres per descriure el 

fenomen analitzat. 

B4-2.1. Determina les diferents 

formes d'expressió de l'equació de 

la recta a partir d'una donada 

(Equació punt pendent, general, 

explícita i per dos punts), identifica 

punts de tall i pendent, i la 

representa gràficament. 

• Identifica les funcions lineals, 

calcula els punts de tall i el 

pendent de la recta, la 

representa gràficament i 

determina les diferents formes 

d'expressió de l'equació punt 

pendent. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Reconèixer situacions de 

relació funcional que necessiten 

ser descrites mitjançant funcions 

quadràtiques, calculant els seus 

paràmetres i característiques. 

B4-3.1. Calcula els elements 

característics d'una funció 

polinòmica de grau dos i la 

representa gràficament. 

• Calcula i representa 

gràficament els elements 

característics d'una funció de 

segon grau. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3.2. Identifica i descriu 

situacions de la vida quotidiana 

que puguin ser modelitzades 

mitjançant funcions quadràtiques, 

les estudia i les representa 

utilitzant mitjans tecnològics quan 

sigui necessari. 

• Interpreta situacions de la vida 

quotidiana, relacionades amb 

les funcions de segon grau, 

les descriu, les estudia i les 

representa com a solució a 

exercicis i problemes 

plantejats. 

CL 

CMCT 

CD AA 

CSC 
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UNITAT 10. Problemes mètrics del pla 

BLOC 4. GEOMETRIA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Llocs geomètrics. 

• Mediatriu i bisectriu; mediatriu d'un 

segment; bisectriu d'un angle. 

• Circumferència; recta tangent a 

una circumferència. 

• Angles; angles en tallar-se dues 

rectes; angles en tallar una recta 

a altres dues rectes paral·leles; 

angles d'un polígon. 

• Teorema de Pitàgores. 

• Àrees i perímetres; àrees i 

perímetres del triangle i els 

quadrilàters: àrea i perímetre d'un 

polígon regular; àrea i perímetre de 

figures circulars. 

B3-1. Reconèixer i descriure els 

elements i propietats característiques de 

les figures planes, els cossos geomètrics 

elementals i les seves configuracions 

geomètriques. 

B3-1.1. Coneix les propietats dels 

punts de la mediatriu d'un segment i 

de la bisectriu d'un angle, utilitzant-

les per resoldre problemes 

geomètrics senzills. 

• Identifica, determina i 

representa la mediatriu d'un 

segment i la bisectriu d'un 

angle, tenint en compte les 

propietats dels seus punts; les 

utilitza per resoldre problemes 

geomètrics. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-1.2. Maneja les relacions 

entre angles definits per rectes 

que es tallen o per paral·leles 

tallades per una assecant i resol 

problemes geomètrics senzills. 

• Interpreta i resol exercicis i 

problemes geomètrics, 

aplicant les relacions entre 

angles definits per rectes que 

es tallen o per paral·leles 

tallades per una assecant. 

 

 

CL 

CMCT 

B3-2. Utilitzar el teorema de Tales i les 

fórmules usuals per realitzar mesures 

indirectes d'elements inaccessibles i per 

obtenir 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. 

B3-2.1. Calcula el perímetre i l'àrea 

de polígons i de figures circulars en 

problemes contextualitzats aplicant 

fórmules i tècniques adequades. 

• Resol exercicis i problemes 

geomètrics, relacionats amb 

el càlcul del perímetre i de 

l'àrea de polígons i de figures 

circulars. 

CL 

CMCT 

B3-4. Reconèixer les transformacions 

que porten d'una figura a una altra 

mitjançant 

moviment en el plànol, aplicar aquests 

moviments i analitzar dissenys quotidians, 

obres d'art i configuracions presents en la 

naturalesa. 

 

B3-4.2. Genera creacions 

pròpies mitjançant la composició 

de moviments, 

emprant eines tecnològiques quan 
sigui necessari 

• Observa figures planes, 

discriminant si algunes són 

originades mitjançant 

moviments, i genera pròpies, 

en funció de les instruccions 

i del context. 

CL 

CMCT 
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UNITAT 11. Cossos geomètrics 

BLOC 4. GEOMETRIA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Poliedres; poliedres regulars. 

• Prismes. 

• Àrea d'un prisma. 

• Piràmide. 

• Àrea d'una piràmide. 

• Simetries en els poliedres; 

plànols de simetria; eixos de 

simetria. 

• Cossos de revolució. 

• Àrea; cilindre; con; esfera; 

figures esfèriques. 

• Volum dels cossos geomètrics, 

volum de prismes i cilindres; 

volum de piràmides i cons; volum 

de l'esfera..  

• L'esfera terrestre, 

coordenades geogràfiques. 

B3-5. Identificar centres, eixos i 

plànols de simetria de figures 

planes i poliedres. 

B3-5.1. Identifica els principals poliedres 

i cossos de revolució, utilitzant el 

llenguatge amb propietat per referir-se 

als elements principals. 

• Reconeix els principals poliedres i 

descriu les seves característiques 

segons les regles i les propietats 

corresponents a cadascun d'ells. 

 

 

CL CMCT 

B3-5.2. Calcula àrees i volums de 

poliedres, cilindres, cons i esferes, i els 

aplica per resoldre problemes 

contextualitzats. 

• Realitza exercicis i resol problemes 

relacionats amb el càlcul d'àrees i 

volums de poliedres, cilindres, cons 

i esferes. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-5.3. Identifica centres, eixos i 

plànols de simetria en figures planes, 

poliedres i en la naturalesa, en l'art i 

construccions humanes. 

• Dibuixa plans i eixos de simetria en 

diferents figures; identifica, 

determina i aplica moviments sobre 

centres, eixos i plànols de simetria. 

 
CL CMCT 

B3-6. Interpretar el sentit de les 

coordenades geogràfiques i la seva 

aplicació en la localització de punts. 

B3-6.1. Situa sobre el globus terraqüi 

equador, pols, meridians i paral·lels, i 

és capaç de situar un punt sobre el 

globus terraqüi coneixent la seva 

longitud i latitud. 

• Cerca en Internet o en altres 

mitjans la latitud i la longitud de 

diferents llocs del món; els situa 

sobre el globus terraqüi i els 

relaciona amb l'equador, els pols, 

els meridians i els paral·lels. 

CL 

CMCT 

CD AA 

CSC 
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UNITAT 12. Transformacions geomètriques 

BLOC 4. GEOMETRIA (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Vectors; coordenades 

d'un vector. 

 Moviments en el plànol. 

Translacions i girs. 

 Simetries; simetria 

respecte a un punt 

(simetria central); simetria 

respecte a una recta 

(simetria axial). 

 Frisos i mosaics. 

 Homotècies i semblança.  

 Teorema de Tales; 

triangles semblant. 

 Escales i mapes. 

B3-2. Utilitzar el teorema de Tales i les 

fórmules usuals per realitzar mesures 

indirectes d'elements inaccessibles i per 

obtenir 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. 

B3-2.1. Divideix un segment en 

parts proporcionals a i estableix 

relacions de proporcionalitat entre 

els elements homòlegs de dos 

polígons semblants. 

• Utilitza el teorema de Tales per dividir 

segments en parts proporcionals a 

altres daus, establint entre ells 

relacions de proporcionalitat. 

 

 

CL 

CMCT 

B3-2.2. Reconeix triangles 

semblants i, en situacions de 

semblança, utilitza el teorema de 

Tales per al càlcul indirecte de 

longituds en contextos diversos. 

• Utilitza el teorema de Tales per 

identificar i representar triangles 

semblants i per calcular la longitud de 

segments relacionats amb ells. 

 

 
CL 

CMCT 

 

B3-3. Calcular (ampliació o reducció) 

les dimensions reals de figures donades 

en mapes o plànols, coneixent l'escala. 

B3-3.1. Calcula dimensions reals 

de mesures de longituds i de 

superfícies en situacions de 

semblança: plànols, mapes, fotos 

aèries, etc. 

• Interpreta i descriu representacions de 

superfícies en plànols, mapes, fotos 

aèries, etc.; calcula dimensions reals 

de mesures de longituds i de 

superfícies en situacions de 

semblança. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-4. Reconèixer les transformacions 

que porten d'una figura a una altra 

mitjançant moviment en el plànol, aplicar 

aquests moviments i analitzar dissenys 

quotidians, obres d'art i configuracions 

presents en la naturalesa. 

B3-4.1. Identifica els elements 

més característics dels 

moviments en el pla presents en 

la naturalesa, en dissenys 

quotidians o obres d'art. 

• Identifica i descriu els elements més 

característics dels moviments en el 

plànol, observant obres d'art i 

construint dissenys quotidians. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-4. Reconèixer les transformacions 

que porten de una figura a una altra 

mitjançant moviment en el plànol, 

aplicar aquests moviments i analitzar 

dissenys quotidians, obres d'art i 

configuracions presents en la naturalesa 

B3-4.2. Genera creacions 

pròpies mitjançant la 

composició de moviments, 

emprant eines tecnològiques 

quan sigui necessari. 

• Construeix figures i realitza una 

composició de moviments a partir 

d'elles. 

CL 

CMCT 

B3-5. Identificar centres, eixos i plànols 

de simetria de figures planes i poliedres. 

B3-5.3. Identifica centres, eixos 

i plànols de simetria en figures 

planes, poliedres i en la 

naturalesa, en l'art i 

construccions humanes. 

• Identifica, determina i aplica 

moviments sobre centres, eixos i 

plànols de simetria en figures 

variades. 

CL CMCT CSC 
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UNITAT 13 i 14. Taules i gràfics estadístics. Paràmetres estadístics. 

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variables estadístiques. 

• Recompte de dades; recompte 

de dades agrupades. 

• Freqüències. 

• Taules de freqüències. 

• Gràfics estadístics; diagrama de 

barres. 

• Polígon de freqüències; 

diagrama de sectors; 

histogrames. 

• Mesures estadístiques; mesures 

de centralització; mesures de 

posició; mesures de dispersió. 

 

B5-1. Elaborar informacions 

estadístiques per 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. 

B5-1.1. Distingeix població i mostra 

justificant les diferències en problemes 

contextualitzats. 

• Identifica i defineix població, mostra i individu des 

del punt de vista de l'estadística, justificant les 

diferències, i els aplica a casos concrets. 

CL 

CMCT 

CD AA 

B5-1.2. Valora la representativitat d'una 

mostra a través del procediment de selecció, 

en casos senzills. 

• Tria mostres representatives d'una població, per fer 

un estudi estadístic sobre assumptes relacionats 

amb el seu entorn. 
 

B5-1.3. Distingeix entre variable qualitativa, 

quantitativa discreta i quantitativa contínua i 

posa exemples. 

• Identifica i discrimina variables qualitatives, 

quantitatives discretes i quantitativa contínues en 

casos proposats i posa exemples relacionats amb la 

vida quotidiana i amb els seus interessos. 

CL 

CMCT 

AA 

B5-1.4. Elabora taules de freqüències, 

relaciona els diferents tipus de freqüències i 

obté informació de la taula 

elaborada. 

B5-1.5. Construeix, amb l'ajuda 

d'eines tecnològiques si fos necessari, gràfics 

estadístics adequats a diferents situacions 

relacionades amb variables associades a 

problemes socials, econòmics i de la vida 

quotidiana. 

• Identifica, analitza i organitza les dades obtingudes 

d'una població en taules de variables qualitatives o 

quantitatives; calcula les seves freqüències 

absolutes i relatives, i els representa gràficament. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

• Utilitza eines tecnològiques, cerca en Internet i 

interpreta dades estadístics, en funció de situacions 

relacionades amb problemes socials, econòmics i de 

la vida quotidiana; realitza els càlculs i els 

representa en gràfics estadístics adequats 

CL 

CMCT 
CD AA 
CSC IE 

B5-2. Calcular i interpretar els 

paràmetres de posició i de 

dispersió d'una variable 

estadística per resumir les 

dades i comparar distribucions 

estadístiques. 

B5-2.1. Calcula i interpreta les mesures de 

posició (mitjana, moda, mitjana i quartils) 

d'una variable estadística per proporcionar un 

resum de les dades. 

• Resol exercicis i problemes estadístics, calculant la 

mitjana aritmètica, la mitjana, la moda, i els quartils. 

CL 
CMCT 
CSC 

B5-2.2. Calcula els paràmetres de dispersió 

(rang, recorregut interquartílic i desviació 

típica. Càlcul i interpretació) d'una variable 

estadística (amb calculadora i amb full de 

càlcul) per comparar la representativitat de la 

mitjana i descriure les dades. 

• Resol exercicis i problemes estadístics, calculant els 

paràmetres de dispersió; representa gràficament les 

dades i els descriu. 

CL 
CMCT 

AA CSC 
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UNITAT 15. Atzar i probabilitat 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (3r Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Experiments aleatoris. 

• Successos. 

• Operacions amb successos; unió i 

intersecció de successos; succés 

complementari. 

• Probabilitat d'un succés. 

• Regla de Laplace. 

• Freqüència i probabilitat. 

• Propietats de la probabilitat; 

successos compatibles i 

incompatibles; propietats. 

B5-1. Elaborar informacions 

estadístiques per 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. 

B5-1.5. Construeix, amb l'ajuda 

d'eines tecnològiques si fos 

necessari, gràfics estadístics 

adequats a diferents situacions 

relacionades amb variables 

associades a problemes socials, 

econòmics i de la vida quotidiana. 

• Utilitza eines tecnològiques, 

cerca en Internet i interpreta 

dades estadístiques, en funció 

de situacions relacionades amb 

problemes socials, econòmics i 

de la vida quotidiana; realitza 

els càlculs i els representa en 

gràfics estadístics adequats. 

 

CL 

CMCT 

CD AA 

CSC 

IE 

B5-4. Estimar la possibilitat que 

ocorri un succés associat a un 

experiment aleatori senzill, 

calculant la seva probabilitat a 

partir de la seva freqüència 

relativa, la regla de Laplace o els 

diagrames d'arbre, identificant els 

elements associats a l'experiment. 

B5-4.1. Identifica els experiments 

aleatoris i els distingeix dels 

deterministes. 

• Identifica i defineix els 

experiments aleatoris i els 

distingeix dels deterministes, 

justificant les diferències, i 

aplicant-les a casos concrets. 

 

CL 

CMCT 

B5-4.2. Assigna probabilitats a 

successos en experiments aleatoris 

senzills els resultats dels quals són 

equiprobables, mitjançant la regla 

de Laplace, enumerant els 

successos elementals, taules o 

arbres o altres estratègies 

personals. 

• Analitza successos en 

experiments aleatoris senzills i 

calcula les probabilitats, 

aplicant la regla de Laplace. 

 

CL 

CMCT 

AA 

B5-4.3. Pren la decisió correcta 

tenint en compte les probabilitats 

de les diferents opcions en 

situacions d'incertesa. 

• Valora les diferents opcions per 

al càlcul de probabilitats i 

argumenta les decisions que 

pren recolzant-se en els seus 

coneixements. 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 
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4t ESO MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 
UNITAT 1. Nombres reals.  

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (4t Acad) 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Nombres racionals i irracionals. 

• Nombres reals . 

• Aproximacions i errors de nombres reals. 

• Intervals en la recta real. 

• Identificació dels nombres racionals, 
irracionals i reals. 

• Representació en la recta dels nombres 
racionals, irracionals i reals. 

• Obtenció d'aproximacions de nombres 
reals . 

• Descripció i representació d'intervals i 
semirectes. 

• Potències d'exponent sencer i 
fraccionari. 

• Propietats de les potències. 

• Radicals. Racionalització. 

• Notació científica. 

• Logaritmes. 

• Identificació de les propietats de les 
potències. 

• Realització d'operacions amb potències 
d'exponent sencer i d'exponent fraccionari 

• Extracció de factors d'un radical. 

• Realització d'operacions 
combinades amb radicals. 

• Racionalització de fraccions amb un sol 
radical o amb un binomi en el denominador. 

• Utilització de la notació científica per 
expressar nombres molt grans o molt petits. 

• Identificació de les propietats dels 
logaritmes. 

• Resolució d'equacions logarítmiques. 

B2-1. Conèixer els diferents tipus de 

nombres i interpretar el significat 

d'algunes de les seves propietats més 

característiques: divisibilitat, paritat, 

infinitud, proximitat, etc. 

B2-1.1. Reconeix els diferents tipus 

nombres (naturals, enters, racionals i 

irracionals i reals), indicant el criteri seguit, i 

els utilitza per representar i interpretar 

adequadament informació quantitativa. 

• Identifica, ordena, classifica i 

representa diferents tipus de 

nombres. 
 
 
 

CMCT 

AA 
B2-1.2. Aplica propietats 

característiques dels nombres en 

utilitzar-los en contextos de resolució 

de problemes. 

• Utilitza la notació científica 

per simplificar càlculs i 

representar nombres molt 

grans o molt petits. 

B2-2. Utilitzar els diferents tipus de 

nombres i operacions, juntament amb 

les seves propietats, per recollir, 

transformar i intercanviar informació i 

resoldre problemes relacionats amb la 

vida diària i altres matèries de l'àmbit 

acadèmic. 

B2-2.2. Estableix les relacions entre 

radicals i potències, opera aplicant les 

propietats necessàries i resol 

problemes contextualitzats. 

• Opera amb potències 

d'exponent sencer i 

fraccionari. 

• Realitza operacions amb 

radicals. 

• Racionalitza fraccions amb 

un sol radical o amb un 

binomi en el denominador. 

CMCT AA 

B2-2. Utilitzar els diferents tipus de 

nombres i operacions, juntament amb 

les seves propietats, per recollir, 

transformar i intercanviar informació i 

resoldre problemes relacionats amb la 

vida diària i altres matèries de l'àmbit 

acadèmic. 

B2-2.6. Compara, ordena, classifica i 

representa diferents tipus de nombres 

sobre la recta numèrica utilitzant 

diferents escales. 

• Ordena, classifica i representa 

diferents tipus de nombres 

sobre la recta numèrica. 

CMCT 

AA 

B2-2.3. Calcula logaritmes senzills a 

partir de la seva definició o mitjançant 

l'aplicació de les seves propietats i resol 

problemes senzills. 

• Identifica els logaritmes, 

reconeix les seves 

propietats i les aplica per 

resoldre els exercicis i 

problemes senzills 
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UNITAT 2. Polinomis i fraccions algebraiques 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Polinomis. 

• Teorema del la residu. 

• Identificació dels polinomis i 

realització d'operacions amb ells. 

• Reconeixement de les igualtats 

notables. 

• Extracció de factor comú de 

polinomis. 

• Identificació i aplicació de la regla de 

Ruffini. 

• Factorització de polinomis. 

• Fraccions algebraiques. 

• Resolució d'operacions amb 

fraccions algebraiques. 

B2-3. Construir i interpretar 

expressions algebraiques, 

utilitzant amb destresa el 

llenguatge algebraic, les seves 

operacions i propietats. 

B2-3.1. S'expressa de manera 

eficaç fent ús del llenguatge 

algebraic. 

• Lee i escriu expressions 

algebraiques, les compara i 

ordena; comprèn la seva 

utilització en situacions de la 

vida quotidiana. 

CL CMCT AA 

B2-3.2. Obté les arrels d'un 

polinomi i el factoritza utilitzant la 

regla de Ruffini o un altre 

mètode més adequat. 

• Obté les arrels de 

polinomis i factoritza 

polinomis utilitzant el 

mètode més adequat. 

B2-3.3. Realitza operacions 

amb polinomis, igualtats 

notables i fraccions 

algebraiques senzilles. 

• Resol problemes i exercicis 

amb polinomis, igualtats 

notables i fraccions 

algebraiques. 
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UNITAT 3. Equacions, inequacions i sistemes 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Equacions de primer i segon grau. 

• Equacions biquadrades, amb radicals i 
fraccions algebraiques. 

• Inequacions de primer i segon grau amb 
una incògnita. 

• Identificació dels elements de les 
equacions i les seves solucions. 

• Obtenció del resultat d'equacions de 
primer i segon grau. 

• Resolució d'equacions biquadrades, 
racionals, amb radicals i mitjançant 
factorització. 

• Resolució d'inequacions de primer i 
segon grau amb una incògnita. 

• Sistemes d'equacions lineals. 

• Sistemes d'equacions no lineals. 

• Sistemes d'inequacions amb una i dues 
incògnites. 

• Identificació dels sistemes d'equacions i 
inequacions. 

• Classificació dels sistemes d'equacions. 

• Determinació gràfica del nombre de 
solucions d'un sistema d'equacions 
lineals. 

• Resolució de sistemes d'equacions 
lineals i no lineals. 

• Resolució de sistemes d'inequacions 
amb una i dues incògnites. 

B2-4. Representar i analitzar 

situacions i relacions matemàtiques 

utilitzant inequacions, equacions i 

sistemes per resoldre problemes 

matemàtics i de contextos reals. 

B2-4.1. Fa ús de la descomposició 

factorial per a la resolució 

d'equacions de grau superior a dos. 

• Identifica les equacions i resol 

equacions de primer i segon 

grau utilitzant el mètode més 

adequat. 

• Resol inequacions de primer i 

segon grau. 

 
CMCT AA 

B2-4.2. Formula algebraicament 

les restriccions indicades en una 

situació de la vida real, ho estudia i 

resol, mitjançant inequacions, 

equacions o sistemes, i interpreta 

els resultats obtinguts. 

• Resol equacions biquadrades, 

racionals, amb radicals i mitjançant 

factorització. 

B2-4. Representar i analitzar 

situacions i relacions matemàtiques 

utilitzant inequacions, equacions i 

sistemes per resoldre problemes 

matemàtics i de contextos reals 

B2-4.1. Fa ús de la descomposició 

factorial per a la resolució 

d'equacions de grau superior a 

dos. 

• Identifica els sistemes 

d'equacions lineals i no lineals i 

els resol utilitzant el mètode 

més adequat. 

• Resol sistemes d'inequacions 

amb una o dues incògnites. 

CMCT AA 

B2-4.2. Formula algebraicament 

les restriccions indicades en una 

situació de la vida real, ho estudia i 

resol, mitjançant inequacions, 

equacions o sistemes, i interpreta 

els resultats obtinguts. 

• Interpreta, planteja i resol 

problemes relacionats amb els 

seus interessos i amb la vida 

quotidiana mitjançant sistemes 

d'equacions i inequacions. 
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UNITAT 4. Funcions. Característiques. 

BLOC 4. FUNCIONS (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Concepte de funció. 

• Característiques d'una funció. 

• Funcions definides a trossos. 

• Identificació de les funcions i de les 

diferents formes de representar-les 

(enunciat, expressió algebraica, 

taula, gràfica). 

• Reconeixement, anàlisi i càlcul de 

les característiques d'una funció 

(domini, recorregut, continuïtat, 

punts de tall, creixement i 

decreixement, simetries i 

periodicitat). 

• Representació de les 

característiques d'una funció. 

• Anàlisi de les funcions definides a 

trossos. 

• Representació gràfica de funcions. 

• Anàlisi de les característiques 

d'una funció. 

 

B4-1. Identificar relacions quantitatives 

en una situació, determinar el tipus de 

funció que pot representar-les, i 

aproximar i interpretar la taxa de 

variació mitjana a partir d'una gràfica, 

de dades numèriques o mitjançant 

l'estudi dels coeficients de l'expressió 

algebraica. 

B4-1.1. Identifica i explica 

relacions entre magnituds que 

poden ser descrites mitjançant 

una relació funcional i associa les 

gràfiques amb les seves 

corresponents expressions 

algebraiques. 

• Identifica les funcions i les 

representa en les seves 

diferents formes d'acord amb 

el que s'indica en l'enunciat 

dels exercicis. 

CMCT AA 

B4-1.5. 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 pròpia gràfica. 

• Estudia el creixement i el 

decreixement d'una funció i 

analitza els seus gràfics. 

B4-2. Analitzar informació 

proporcionada a partir de taules i 

gràfiques que  representin 

relacions funcionals associades a 

situacions reals obtenint 

informació sobre el seu 

comportament, evolució i possibles 

resultats finals 

B4-2.1. Interpreta críticament dades 

de taules i gràfics sobre diverses 

situacions reals. 

• . Interpreta dades de taules i 

gràfics sobre diverses 

situacions reals. 

CMCT AA 

B4-2.2. Representa dades 

mitjançant taules i gràfics utilitzant 

eixos i unitats adequades. 

 

• Representa funcions a partir 

de taules i gràfics utilitzant 

eixos i unitats adequades 
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UNITAT 5. Funcions elementals 

BLOC 4. FUNCIONS (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Representació de funcions lineals i 

funcions quadràtiques. 

• Representació i reconeixement de les 

característiques de la funció de 

proporcionalitat inversa. 

• Representació  d'una funció racional. 

• Representació gràfica d'una funció 

definida a trossos. 

• Representació gràfica d'una funció 

exponencial i logarítmica. 

 

B4-1. Identificar relacions 

quantitatives en una situació i 

determinar el tipus de funció que 

pot representar-les. 

B4-1.1. Explica i representa 

gràficament el model de relació 

entre dues magnituds per als 

casos de relació lineal, 

quadràtica, proporcionalitat 

inversa, racional, exponencial i 

logarítmica, emprant mitjans 

tecnològics, si cal. 

• Identifica i representa 

funcions polinòmiques de 

primer i segon grau, de 

proporcionalitat inversa, 

racional, exponencial i 

logarítmica, emprant 

mitjans tecnològics, si cal. 

 
 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

 

B4-1.2. Interpreta situacions 

reals que responen a funcions 

senzilles: lineals, quadràtiques, 

racionals, definides a trossos i 

exponencials i logarítmiques. 

• Resol problemes relacionats 

amb funcions polinòmiques, 

de proporcionalitat inversa 

racionals, definides a trossos, 

exponencials i logarítmiques. 
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UNITAT 6. Àrees i volums. Semblança 

 

 

BLOC 3. GEOMETRIA (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Perímetre i àrea de figures planes. 

• Àrea i volum de cossos 

Geomètrics. 

• Semblança. Àrea i volum de 

figures semblants. 

• Anàlisi de la semblança de 

polígons i cossos geomètrics. 

• Identificació i càlcul del perímetre i 

l'àrea de polígons i figures circulars. 

• Càlcul de l'àrea i el volum de 

cossos geomètrics. 

• Representació del 

desenvolupament pla de cossos 

geomètrics. 

• Identificació de la semblança entre 

polígons. 

• Obtenció de l'àrea i el volum de 

figures semblants. 

B3-2. Calcular magnituds 

efectuant mesures directes i 

indirectes a partir de 

situacions reals, emprant els 

instruments, tècniques o 

fórmules més adequades i 

aplicant les unitats de mesura. 

B3-2.1. Utilitza les eines 

tecnològiques, estratègies i 

fórmules apropiades per 

calcular angles, longituds, 

àrees i volums de cossos i 

figures geomètriques. 

• Calcula àrees i volums de 

cossos i figures 

geomètriques de la 

manera més adequada. 

 
CMCT 

CD 

AA 

B3-2.3. Utilitza les fórmules per 

calcular àrees i volums de 

triangles, quadrilàters, cercles, 

paral·lelepípedes, piràmides, 

cilindres, cons i esferes i les 

aplica per resoldre problemes 

geomètrics, assignant les 

unitats apropiades. 

• Reconeix la semblança de 

polígons i cossos 

geomètrics i calcula la raó 

de semblança en àrees i 

volums. 

• Resol problemes amb 

àrees i volums. 

CMCT 

AA 
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UNITAT 7. Trigonometria 

BLOC 3. GEOMETRIA (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Raons trigonomètriques d'un 

angle. Relacions entre elles. 

• Resolució de triangles rectangles. 

• Reconeixement de les mesures d'un 

angle agut. 

• Identificació de l'equivalència entre graus 

i radiants. 

• Reconeixement de les raons 

trigonomètriques d'un angle i les 

relacions entre elles. 

• Càlcul de les raons trigonomètriques d'un 

angle coneguda una d'elles.  

• Resolució de problemes mitjançant la 

trigonometria. 

B3-1. Utilitzar les unitats 

angulars del sistema mètric 

sexagesimal i internacional i les 

relacions i raons de la 

trigonometria elemental per 

resoldre problemes 

trigonomètrics en contextos 

reals. 

B3-1.1. Utilitza conceptes i 

relacions de la trigonometria 

bàsica per resoldre problemes 

emprant mitjans tecnològics, si 

calgués, per realitzar els càlculs. 

• Empra els conceptes de la 

trigonometria bàsica i les 

seves unitats de mesura. 

 
 

CMCT 

CD AA 

B3-2. Calcular magnituds efectuant 

mesures directes i indirectes a partir 

de situacions reals, emprant els 

instruments, tècniques o fórmules 

més adequades i aplicant les 

unitats de mesura. 

B3-2.1. Utilitza les eines 

tecnològiques, estratègies i 

fórmules apropiades per calcular 

angles, longituds, àrees i volums de 

cossos i figures geomètriques. 

• Utilitza la calculadora per 

realitzar els seus càlculs en la 

resolució d'exercicis i 

problemes trigonomètrics. 

CMCT 

CD AA 

B3-2.2. Resol triangles 

utilitzant les raons 

trigonomètriques i les seves 

relacions. 

• Resol exercicis i problemes de 

trigonometria. 
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UNITAT 8. Vectors i rectes. Geometria analítica. 

BLOC 3. GEOMETRIA (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Vectors. Elements i coordenades. 

• Operacions amb vectors. 

• Equacions de la recta. 

• Posició relativa de dues rectes en el 

plànol. 

• Identificació dels elements d'un vector i 

dels vectors paral·lels i perpendiculars. 

• Obtenció de les coordenades d'un vector 

i del mòdul d'un vector. 

• Realització d'operacions amb 

vectors. 

• Càlcul de les equacions d'una recta 

que passa per dos punts. 

• Càlcul de rectes paral·leles i 

perpendiculars a una donada. 

B3-3. Conèixer i utilitzar els 

conceptes i procediments 

bàsics de la geometria analítica 

plana per representar, descriure 

i analitzar formes i 

configuracions geomètriques 

senzilles. 

B3-3.1. Estableix 

correspondències analítiques 

entre les coordenades de 

punts i vectors. 

• Identifica els vectors i 

calcula les seves 

coordenades. 

• Reconeix els vectors paral·lels 

i perpendiculars. 

 
CMCT 

AA 

B3-3.2. Calcula la distància 

entre dos punts i el mòdul d'un 

vector. 

• Calcula el mòdul d'un 

vector de la manera més 

adequada. 

B3-3.3. Coneix el significat de 

pendent d'una recta i diferents 

formes de calcular-la. 

• Troba l'equació punt- 

pendent de la recta. 
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UNITAT 9. Estadística 

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variables estadístiques i taules de 

freqüències. 

• Gràfics estadístics. 

• Mesures de centralització, de 

posició i de dispersió. 

• Identificació dels elements i les 

variables estadístiques. 

• Organització de dades 

estadístiques utilitzant les 

taules de freqüències. 

• Representació de dades 

mitjançant gràfics estadístics. 

• Interpretació i càlcul de 

mesures de centralització, 

posició i dispersió. 

• Realització de diagrames de 

dispersió. 

• Elecció del tipus de gràfic 

adequat a cada tipus de 

variable estadística. 

B5-1. Resoldre diferents 

situacions i problemes de la vida 

quotidiana aplicant els conceptes 

del càlcul de probabilitats i 

tècniques de 

recompte adequades. 

B5-1.1. Interpreta un estudi 

estadístic a partir de situacions 

concretes properes a l'alumne. 

• Reconeix les mostres i 

variables estadístiques i 

interpreta estudis estadístics. 

 
 

CMCT 

AA 

 

B5-2. Elaborar i interpretar taules i 

gràfics estadístics, així com els 

paràmetres estadístics més usuals, 

en distribucions unidimensionals i 

bidimensionals, utilitzant els mitjans 

més adequats (llapis i paper, 

calculadora o ordinador), i valorant 

qualitativament la representativitat 

de les mostres utilitzades. 

B5-2.1. Interpreta críticament 

dades de taules i gràfics 

estadístics. 

• Interpreta les dades 

estadístiques de taules i gràfics 

per representar-los, elaborar 

taules de freqüències, trobar 

mesures de distribució i calcular 

mesures de posició i dispersió. 

 

CMCT 

CD 

AA 

 
 

B5-2.2. Representa dades 

mitjançant taules i gràfics 

estadístics utilitzant els 

mitjans tecnològics més 

adequats. 

• Elabora taules i gràfics a partir 

de dades estadístiques. 

B5-2.3. Calcula i interpreta els 

paràmetres estadístics d'una 

distribució de dades utilitzant els 

mitjans més adequats (llapis i 

paper, calculadora o ordinador). 

• Calcula freqüències relatives, 

mesures de centralització, de 

posició i de dispersió a partir de 

dades estadístiques. 
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UNITAT 11. Combinatòria 

 

 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS 
D'ASSOLIMENT 

COMPETÈNCIES 

• Mètodes de recompte. 

• Nombres combinatoris. 

• Variacions, permutacions i 

combinacions. 

• Identificació del mètode de 

producte. 

• Utilització dels diagrames d'arbre per 

a l'anàlisi de les possibilitats dels 

experiments. 

• Utilització de nombres 

combinatoris. 

• Reconeixement de les propietats dels 

nombres combinatoris. 

• Identificació de les variacions, les 

permutacions i les combinacions. 

• Càlcul del nombre de possibilitats amb 

un diagrama d'arbre.. 

• Càlcul del nombre de possibilitats amb 

variacions, permutacions i 

combinacions. 

B5-1. Resoldre diferents 

situacions i problemes de la vida 

quotidiana aplicant els conceptes 

del càlcul de probabilitats i 

tècniques de recompte 

adequades. 

B5-1.1. Aplica en problemes 

contextualitzats els conceptes de 

variació, permutació i combinació. 

• Calcula i aplica variacions, 

permutacions i 

combinacions en la 

resolució d'exercicis i 

problemes. 

 
 
 

CMCT AA B5-1.2. Formula i comprova 

conjectures sobre els resultats 

d'experiments aleatoris i 

simulacions. 

• Dedueix combinacions i 

possibilitats sobre 

determinats experiments. 

B5-2. Calcular probabilitats 

simples o compostes aplicant la 

regla de Laplace, els diagrames 

d'arbre, les taules de 

contingència o altres tècniques 

combinatòries. 

B5-2.1. Calcula la probabilitat de 

successos composts senzills 

utilitzant, especialment, els 

diagrames d'arbre o les taules de 

contingència. 

• Utilitza diagrames d'arbre i 

altres mètodes de 

recompte per solucionar 

problemes de probabilitat. 

 

CMCT AA 

B5-2.2. Analitza matemàticament 

algun joc d'atzar senzill, 

comprenent les seves regles i 

calculant les probabilitats 

adequades. 

• Analitza jocs en els quals 

intervé l'atzar i calcula 

les probabilitats 

adequades. 
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UNITAT 12. Probabilitat 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (4t Acad) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Experiments aleatoris. Successos. 

Probabilitat d'un succés. 

• Regla de Laplace. 

• Propietats de la probabilitat. 

• Probabilitat condicionada. 

• Identificació dels experiments 

aleatoris. 

• Reconeixement dels successos, la 

freqüència i la probabilitat. 

• Realització d'operacions amb 

successos. 

• Utilització de la regla de Laplace per 

calcular probabilitats. 

• Reconeixement de les propietats de la 

probabilitat. Utilització de les diferents 

propietats de la probabilitat per al càlcul 

de probabilitats. 

• Identificació de la probabilitat 

condicionada i de la regla del 

producte. 

• Càlcul de probabilitats en 

experiments composts. 

• Càlcul de la probabilitat d'alguns 

successos no equiprobables i d'un 

succés compost mitjançant taules de 

contingència. 

B5-1. Resoldre diferents 

situacions i problemes de la vida 

quotidiana aplicant els conceptes 

del càlcul de probabilitats i 

tècniques de recompte 

adequades. 

B5-1.1. Identifica i descriu 

situacions i fenòmens de caràcter 

aleatori, utilitzant la terminologia 

adequada per descriure 

successos. 

• Identifica i descriu 

experiments aleatoris.  
 
 

 

CMCT 

AA 
B5-1.2. Aplica tècniques de càlcul 

de probabilitats en la resolució de 

diferents situacions i problemes de 

la vida quotidiana. 

• Calcula probabilitats, utilitzant 

diverses tècniques, en la 

resolució de problemes de la 

vida quotidiana. 

B5-2. Calcular probabilitats 

simples o compostes aplicant la 

regla de Laplace, els diagrames 

d'arbre, les taules de 

contingència o altres tècniques 

combinatòries. 

B5-2.1. Aplica la regla de Laplace 

i utilitza estratègies de recompte 

senzilles i tècniques 

combinatòries. 

• Aplica la regla de Laplace 

per al càlcul de probabilitats. 

CMCT 

AA 

B5-2.2. Resol problemes 

senzills associats a la 

probabilitat condicionada. 

• Resol problemes senzills 

associats a la probabilitat 

condicionada. 
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1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CS 
 

UNITAT 1. Nombres reals 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Nombres reals; racionals i 

irracionals. 

• Intervals. 

• Notació científica. 

• Radicals. 

• Logaritmes. 

• Distingir els diferents tipus de 

nombres reals, especialment, 

racionals i irracionals. 

• Representar els nombres reals en la 
recta real. 

• Comprendre els conceptes d'interval i 
entorn en la recta real. 

• Adquirir destresa en operar amb 
radicals. 

• Utilitzar correctament la calculadora en 

operacions amb nombres de qualsevol 

tipus. 

• Saber aproximar mitjançant 
arrodoniment un nombre real amb 
una certa precisió. 

• Treballar amb nombres en notació 

científica. 

B2-1. Utilitzar els nombres reals i 

les seves operacions per 

presentar i intercanviar 

informació, controlant i ajustant el 

marge d'error exigible en cada 

situació, en situacions de la vida 

real. 

B2-1.1. Reconeix els diferents tipus 

nombres reals (racionals i irracionals) 

i els utilitza per representar i 

interpretar adequadament informació 

quantitativa. 

• Utilitza nombres reals per 

resoldre els problemes 

que se li plantegen. 

 
 

CMCT 

B2-1.2. Realitza operacions 

numèriques amb eficàcia, emprant 

càlcul mental, algorismes de llapis i 

paper, calculadora o programes 

informàtics, utilitzant la notació 

més adequada i controlant l'error 

quan aproxima. 

• Empra diverses eines per 

resoldre operacions 

numèriques. 

• Obté cotes d'error i 

estimacions en els 

seus càlculs. 

 

CMCT IE 

B-2.3. Transcriure a llenguatge 

algebraic o gràfic situacions 

relatives a les ciències socials i 

utilitzar tècniques matemàtiques i 

eines tecnològiques apropiades per 

resoldre problemes reals, donant 

una interpretació de les solucions 

obtingudes en contextos 

particulars. 

B2-3.1. Resol problemes relatius a les 

ciències socials mitjançant la 

utilització d'equacions o sistemes 

d'equacions. 

• Resol problemes en els 

quals es precisi el 

plantejament i resolució 

d'equacions i interpreta els 

resultats en el context del 

problema. 

 
CMCT 

AA IE 

CSC 
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UNITAT 2. Aritmètica de l'economia 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Percentatges. 

B2-1. Utilitzar els nombres 

reals i les seves operacions 

per presentar i intercanviar 

informació, controlant i 

ajustant el marge d'error 

exigible en cada situació, en 

situacions de la vida real. 

B2-1.1. Realitza operacions 

numèriques amb eficàcia, 

emprant càlcul mental, 

algorismes de llapis i paper, 

calculadora o programes 

informàtics, utilitzant la 

notació més adequada i 

controlant l'error quan 

aproxima. 

• Resol operacions 

numèriques, ajustades al 

context, utilitzant els 

algorismes corresponents i 

la notació més adequada; 

expressa els resultats amb 

precisió. 

 

 Percentatges encadenats.  

 Interès simple. 

 Interès compost. 

CL 

CMCT 

 Anualitats de capitalització. 

 Anualitats d'amortització; taules 

d'amortització; amortitzacions 

inverses; terminis diferents del 

termini anual. 

 Taxa Anual Equivalent 

(TAE). Nombre índex. 

 Índex de preus de Consum 

(IPC); ponderacions en 

l'IPC; Inflació i poder 

adquisitiu. 

 Enquesta de Població 

Activa (EPA). 

IE 

 

B2-2. Resoldre problemes de 

capitalització i amortització 

simple i composta utilitzant 

paràmetres d'aritmètica 

mercantil emprant mètodes 

de càlcul o els recursos 

tecnològics més adequats. 

B2-2.1. 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 

recursos tecnològics 

apropiats. 

• Resol problemes de 

capitalització i amortització 

simple i composta, 

interpretant correctament els 

paràmetres d'aritmètica 

mercantil i emprant els 

mètodes de càlcul o els 

recursos tecnològics més 

adequats a les condicions 

del problema plantejat. 

 
 

 
CL 

CMCT 

CD 

IE 
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UNITAT 3. Equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Polinomis; suma, resta i multiplicació 

de polinomis; divisió de polinomis. 

• Regla de Ruffini. 

• Arrels d'un polinomi; 

propietats. 

• Factorització de polinomis. 

• Fraccions algebraiques. 

• Operacions amb fraccions 

algebraiques; suma i resta 

de fraccions algebraiques; 

multiplicació i divisió de 

fraccions algebraiques. 

• Equacions de segon grau; resolució 

d'equacions de segon grau; nombre 

de solucions; equacions 

biquadrades. 

• Altres tipus d'equacions; 

equacions amb fraccions 

algebraiques. 

• Factorització d'equacions..  

• Equacions logarítmiques. 

• Equacions exponencials. 

B2-1. Utilitzar els nombres 

reals i les seves operacions 

per presentar i intercanviar 

informació, controlant i 

ajustant el marge d'error 

exigible en cada situació, en 

situacions de la vida real. 

B2-1.1. Realitza operacions 

numèriques amb eficàcia, 

emprant càlcul mental, 

algorismes de llapis i paper, 

calculadora o programes 

informàtics, utilitzant la 

notació més adequada i 

controlant l'error quan 

aproxima. 

• Resol operacions 

numèriques, ajustades al 

context, utilitzant els 

algorismes corresponents i 

la notació més adequada; 

expressa els resultats amb 

precisió. 

 
 

CL 

CMCT 

IE 

B2-3. Transcriure a llenguatge 

algebraic o gràfic situacions 

relatives a les ciències socials i 

utilitzar tècniques matemàtiques 

i eines tecnològiques 

apropiades per resoldre 

problemes reals, donant una 

interpretació de les solucions 

obtingudes en contextos 

particulars. 

B2-3.1. Utilitza de manera 

eficaç el llenguatge algebraic 

per representar situacions 

plantejades en contextos reals. 

• Usa correctament el 

llenguatge algebraic, 

utilitzant en cada situació 

plantejada les expressions 

corresponents. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-3.2. Resol problemes 

relatius a les ciències socials 

mitjançant la utilització 

d'equacions o sistemes 

d'equacions. 

• Resol problemes en els 

quals s'exigeix el 

plantejament i resolució 

d'equacions i interpreta els 

resultats en el context del 

problema. 

 
 
 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 
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UNITAT 4. Sistemes d'equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Sistemes d'equacions lineals; 

equacions lineals; discussió d'un 

sistema. 

• Sistemes d'equacions lineals amb 

dues incògnites; mètode de 

substitució, mètode d'igualació; 

mètode de reducció; mètode 

gràfic. 

• Sistemes d'equacions lineals 

amb tres incògnites. 

• Mètode de Gauss. 

• Sistemes d'equacions no lineals. 

B2-3. Transcriure a llenguatge 

algebraic o gràfic situacions 

relatives a les ciències socials i 

utilitzar tècniques matemàtiques 

i eines tecnològiques 

apropiades per resoldre 

problemes reals, donant una 

interpretació de les solucions 

obtingudes en contextos 

particulars. 

B2-3.1. Resol problemes 

relatius a les ciències socials 

mitjançant la utilització 

d'equacions o sistemes 

d'equacions. 

• Resol problemes en els 

quals es precisi el 

plantejament i resolució 

d'equacions o sistemes 

d'equacions i interpreta els 

resultats en el context del 

problema. 

 
CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B2-3.2. Realitza una 

interpretació contextualitzada 

dels resultats obtinguts i els 

exposa amb claredat. 

• Interpreta correctament el 

llenguatge algebraic o gràfic 

i utilitza tècniques 

matemàtiques apropiades 

per resoldre problemes i 

exercicis, exposant amb 

claredat els resultats. 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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UNITAT 5. Funcions 

BLOC 3. ANÀLISI (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS 

D'ASSOLIMENT 
COMPETÈNCIES 

• Funcions reals de variable real. 

• Domini i recorregut. 

• Simetria i periodicitat; funcions 

simètriques; funcions 

periòdiques. 

• Funcions polinòmiques; funcions 

polinòmiques de primer grau; 

funcions polinòmiques de segon 

grau. Interpolació i extrapolació; 

interpolació lineal; interpolació 

quadràtica; extrapolació. 

• Transformacions de funcions. 

• Funcions racionals; funció de 

proporcionalitat inversa. 

• Funcions amb radicals. 

• Funció inversa. 

• Funcions exponencials. 

• Funcions logarítmiques. 

• Funcions trigonomètriques; funció 

si i funció cosinus; funció tangent; 

funcions arquejo. 

• Funcions definides a trossos; funció 

valor absolut; funció parteix 

sencera. 

• Operacions amb funcions. 

• Composició de funcions. 

B3-1. Interpretar i representar 

gràfiques de funcions reals 

tenint en compte les seves 

característiques i la seva relació 

amb fenòmens socials. 

B3-1.1. Analitza funcions 

expressades en forma 

algebraica, per mitjà de taules 

o gràficament, i les relaciona 

amb fenòmens quotidians, 

econòmics, socials i científics 

extraient i replicant models. 

• Interpreta funcions 

expressades en forma 

algebraica, per mitjà de 

taules o gràficament; les 

analitza i les relaciona 

amb els fenòmens 

corresponents als 

enunciats plantejats. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-1.2. 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. 

• Reconeix i identifica de 

manera adequada i 

raonadament els eixos, les 

unitats i les escales que 

corresponen a 

representacions gràfiques de 

funcions, evitant errors 

d'interpretació i de 

realització. 

 

 
CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-1. Interpretar i representar 

gràfiques de funcions reals 

tenint en compte les seves 

característiques i la seva relació 

amb fenòmens socials. 

B3-1.3. Estudia i interpreta 

gràficament les característiques 

d'una funció comprovant els 

resultats amb l'ajuda de mitjans 

tecnològics en activitats 

abstractes i problemes 

contextualitzats. 

• Analitza les característiques 

d'una funció, estudiant-la i 

interpretant-la gràficament; 

comprova els resultats en 

problemes i exercicis. 

 
CL 

CMCT 

CD 

CSC 

B3-2. Interpolar i extrapolar 

valors de funcions a partir de 

taules i conèixer la utilitat en 

casos reals. 

B3-2.1. Obté valors 

desconeguts mitjançant 

interpolació o extrapolació a 

partir de taules o dades i els 

interpreta en un context. 

• Interpola i extrapola valors 

de funcions a partir de 

taules, interpretant els 

diferents valors i aplicant-

los a la resolució d'exercicis 

i problemes. 

CL, CMCT, CD, 

AA, IE 
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UNITAT 6. Límit d'una funció 

BLOC 3. ANÀLISI (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Successions. 

• Límit d'una successió; successions 

monòtones i fitades. 

• Càlcul de límits; límit de potències; límit 

d'un polinomi; límit d'un quocient de 

polinomis. 

• Operacions amb límits. 

• Indeterminacions; tipus 

d'indeterminacions. 

• Resolució d'algunes indeterminacions.  

• Límit una funció en l'infinit..  

• Límit d'una funció en un punt; límits 

laterals; límit d'una.  

funció en un punt; indeterminació 
del tipus . 

• Branques infinites. 

• Asímptotes; asímptotes horitzontals; 

asímptotes verticals; asímptotes 

obliqües. 

• Continuïtat d'una funció; continuïtat 

en les funcions elementals; tipus de 

discontinuïtats. 

B3-1. Interpretar i representar 

gràfiques de funcions reals tenint 

en compte les seves 

característiques i la seva relació 

amb fenòmens socials. 

B3-1.1. Analitza funcions 

expressades en forma algebraica, 

per mitjà de taules o gràficament, i 

les relaciona amb fenòmens 

quotidians, econòmics, socials i 

científics extraient i replicant 

models. 

• Interpreta funcions 

expressades en forma 

algebraica, per mitjà de 

taules o gràficament; les 

analitza i les relaciona amb 

els fenòmens corresponents 

als enunciats plantejats. 

 
CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-3. Calcular límits finits i 

infinits d'una funció en un punt o 

en l'infinit per estimar les 

tendències. 

B3-3.1. Calcula límits finits i 

infinits d'una funció en un punt o 

en l'infinit per estimar les 

tendències d'una funció. 

• Realitza les operacions 

corresponents per calcular límits 

finits i infinits d'una funció en un 

punt o en l'infinit i expressa els 

resultats amb precisió. 

 
 
 

CMCT 

B3-3.2. Calcula, representa i 

interpreta les asímptotes d'una 

funció en problemes de les 

ciències socials. 

• Interpreta les asímptotes d'una 

funció, les calcula i les 

representa. 

 

CMCT 

B3-4. Conèixer el concepte de 

continuïtat i estudiar la 

continuïtat en un punt en 

funcions polinòmiques, racionals, 

logarítmiques i exponencials. 

B3-4.1. Examina, analitza i 

determina la continuïtat de la 

funció en un punt per extreure 

conclusions en situacions reals. 

• Estudia i determina la 

continuïtat de les funcions, 

extraient conclusions i 

expressant-les amb claredat i 

precisió. 

 
 

CMCT 
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UNITAT 7. Derivada d'una funció 

BLOC 3. ANÀLISI (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Taxa de variació mitjana. 

• Derivada d'una funció en un punt. 

Interpretació geomètrica de la 

derivada; equació de la recta 

tangent a un punt. 

• Funció derivada; derivades 

successives. 

• Derivades de funcions elementals, 

derivada de les funcions constant i 

identitat; derivada de la funció 

potencial; derivada de les funcions 

exponencial i logarítmica; derivada 

de les funcions trigonomètriques. 

• Operacions amb derivades; 

derivada de la suma de funcions; 

derivada del producte d'un nombre 

per una funció; derivada del 

producte de funcions; derivada del 

quocient de funcions. 

• Regla de la cadena. 

B3-1. Interpretar i representar 

gràfiques de funcions reals 

tenint en compte les seves 

característiques i la seva relació 

amb fenòmens socials. 

B3-1.1. Analitza funcions 

expressades en forma 

algebraica, per mitjà de taules 

o gràficament, i les relaciona 

amb fenòmens quotidians, 

econòmics, socials i científics 

extraient i 

replicant models. 

• Interpreta funcions 

expressades en forma 

algebraica, per mitjà de 

taules o gràficament; les 

analitza i les relaciona 

amb els fenòmens 

corresponents als 

enunciats plantejats. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

   

B3-3. Calcular límits finits i 

infinits d'una funció en un 

punt o en l'infinit per estimar 

les tendències. 

B3-3.1. Calcula límits finits i 

infinits d'una funció en un punt 

o en l'infinit per estimar les 

tendències d'una funció. 

• Realitza les operacions 

corresponents per calcular 

límits finits i infinits d'una 

funció en un punt o en l'infinit 

i expressa els resultats amb 

precisió. 

 

CMCT 

AA 

CSC 

   

B3-5. Conèixer i interpretar 

geomètricament la taxa de 

variació mitjana en un interval i 

en un punt com a aproximació 

al concepte de derivada i 

utilitzar les regla de derivació 

per obtenir la funció derivada 

de funcions senzilles i de les 

seves operacions. 

B3-5.1. Calcula la taxa de 

variació mitjana en un interval i 

la taxa de variació instantània, 

les interpreta geomètricament i 

les empra per resoldre 

problemes i situacions extretes 

de la vida real. 

• Aplica a la resolució 

d'exercicis i problemes 

el càlcul de la taxa de 

variació mitjana en un 

interval i la taxa de 

variació instantània. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-5.2. Aplica les regles de 

derivació per calcular la funció 

derivada d'una funció i obtenir 

la recta tangent a una funció en 

un punt donat. 

• Calcula la funció derivada 

d'una funció i obté la recta 

tangent a una funció en un 

punt donat, aplicant 

correctament les regles de 

derivació. 

 

CMCT 

AA 

CSC 

   IE 
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UNITAT 8. Aplicacions de la derivada. Representació de funcions 

BLOC 3. ANÀLISI (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Creixement i decreixement; màxims i 

mínims; creixement i derivada 

primera; creixement i derivada 

segona. 

• Concavitat i convexitat. 

• Representació gràfica de 

funcions. 

• Representació de funcions 

polinòmiques; estudi de la funció; 

representació gràfica. 

• Representació de funcions 

racionals; estudi de la funció; 

representació gràfica. 

B3-1. Interpretar i representar 

gràfiques de funcions reals tenint 

en compte les seves 

característiques i la seva relació 

amb fenòmens socials. 

B3-1.2. 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. 

• Reconeix i identifica de manera 

adequada i raonadament els 

eixos, les unitats i les escales 

que corresponen a 

representacions gràfiques de 

funcions, evitant errors 

d'interpretació i de realització. 

 

 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 

B3-1.3. Estudia i interpreta 

gràficament les característiques 

d'una funció comprovant els 

resultats amb l'ajuda de mitjans 

tecnològics en activitats abstractes 

i problemes contextualitzats. 

• Analitza les característiques 

d'una funció, estudiant-la i 

interpretant-la gràficament; 

comprova els resultats en 

problemes i exercicis. 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

B3-3. Calcular límits finits i 

infinits d'una funció en un punt o 

en l'infinit per estimar les 

tendències. 

B3-3.1. Calcula límits finits i 

infinits d'una funció en un punt o 

en l'infinit per estimar les 

tendències d'una funció. 

• Realitza les operacions 

corresponents per calcular límits 

finits i infinits d'una funció en un 

punt o en l'infinit i expressa els 

resultats amb precisió. 

 

 

CL 

CMCT 

B3-3.2. Calcula, representa i 

interpreta les asímptotes d'una 

funció en problemes de les 

ciències socials. 

• Interpreta les asímptotes d'una 

funció, les calcula i les 

representa. 

 

CMCT 

B3-4. Conèixer el concepte de 

continuïtat i estudiar la 

continuïtat en un punt en 

funcions polinòmiques, 

racionals, logarítmiques i 

exponencials. 

B3-4.1. Examina, analitza i 

determina la continuïtat de la funció 

en un punt per extreure conclusions 

en situacions reals. 

• Estudia i determina la 

continuïtat de les funcions, 

extraient conclusions i 

expressant-les amb claredat i 

precisió 

 

CL 

CMCT 
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UNITAT 9. Estadística unidimensional 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variable estadística unidimensional; 

taules de freqüències. 

• Gràfics estadístics. 

• Mesures de centralització; mesures 

en variables discretes, mesures en 

variables contínues. 

• Mesures de posició. 

• Mesures de dispersió. 

• Anàlisi de les mesures estadístiques. 

B4-5. Utilitzar el vocabulari 

adequat per a la descripció de 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística, analitzant 

un conjunt de dades o 

interpretant de forma crítica 

informacions estadístiques 

presents en els mitjans de 

comunicació, la publicitat i altres 

àmbits, detectant possibles 

errors i manipulacions tant en la 

presentació de les dades com 

de les conclusions. 

B4-5.1. Utilitza un vocabulari 

adequat per descriure situacions 

relacionades amb l'atzar i 

l'estadística. 

• Resol i descriu situacions 

relacionades amb 

l'estadística, utilitzant un 

vocabulari adequat. 

CL 

CMCT 

CD 

B4-5.2. Raona i argumenta la 

interpretació d'informacions 

estadístiques o relacionades 

amb l'atzar presents en la vida 

quotidiana. 

• Interpreta i resol exercicis 

i problemes a partir 

d'informacions 

estadístiques, 

relacionades amb la vida 

quotidiana. 

 
 
 

CL 

CMCT 

CD 
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UNITAT 10. Estadística bidimensional 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS 

D'ASSOLIMENT 
COMPETÈNCIES 

• Variables estadístiques 

bidimensionals; taules de doble 

entrada; taules de freqüències 

marginals; taules de freqüència 

condicionades. 

• Gràfics estadístics de variables 

bidimensionals; diagrama de 

dispersió. 

• Dependència entre variables; 

dependència en variables 

quantitatives; dependència en 

variables qualitatives. 

• Correlació; covariància; coeficient de 

correlació. 

• Rectes de regressió; recta de 

regressió d'I sobre X; recta de 

regressió de X sobre I; posicions 

relatives de les dues rectes de 

regressió. 

• Estimació de resultats. 

B4-1. Descriure i comparar conjunts 

de dades de distribucions 

bidimensionals, amb variables 

discretes o contínues, procedents 

de contextos relacionats amb 

l'economia i altres fenòmens socials 

i obtenir els paràmetres estadístics 

més usuals mitjançant els mitjans 

més adequats (llapis i paper, 

calculadora, full de càlcul) i valorant 

la dependència entre les variables. 

B4-1.1. Elabora i interpreta taules 

bidimensionals de freqüències a partir 

de les dades d'un estudi estadístic, 

amb variables discretes i contínues. 

• Identifica les dades 

d'un estudi estadístic i 

els utilitza per elaborar i 

interpretar taules. 

 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 

B4-1.2. 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. 

• Calcula diferents 

distribucions a partir d'una 

taula. 

 
 

 

CL, CMCT 

B4-1.3. Decideix si dues variables 

estadístiques són o no estadísticament 

dependents a partir de les seves 

distribucions condicionades i marginals 

per poder formular conjectures. 

• Identifica i justifica si dues 

variables estadístiques són 

o no estadísticament 

dependents a partir de les 

seves distribucions. 

 
 

CL, CMCT, CSC 

B4-1.4. Usa adequadament mitjans 

tecnològics per organitzar i analitzar 

dades des del punt de vista estadístic, 

calcular paràmetres i generar gràfics 

estadístics. 

• Analitzar dades des del 

punt de vista estadístic, 

usant adequadament 

mitjans tecnològics. 

 
 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 

B4-2. Interpretar la possible relació 

entre dues variables i quantificar la 

relació lineal entre elles mitjançant 

el coeficient de correlació, valorant 

la pertinència de ajustar una recta 

de regressió i de realitzar 

prediccions a partir d'ella, 

avaluant la fiabilitat de les 

mateixes en un context de 

resolució de problemes 

relacionats amb fenòmens 

econòmics i socials. 

B4-2.1. Distingeix la dependència 

funcional de la dependència estadística 

i estima si dues variables són o no 

estadísticament dependents mitjançant 

la representació de el núvol de punts 

en contextos quotidians. 

• Mitjançant la 

representació del núvol de 

punts en contextos 

quotidians, fa estimacions 

sobre si dues variables 

són o no estadísticament 

dependents. 

 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 
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UNITAT 11. Probabilitat 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 

 Experiments aleatoris; mètode de 

recompte. 

 Diagrama d'arbre; variacions, 

permutacions i combinacions. 

 Successos. 

 Operacions amb successos. 

 Freqüència i probabilitat. 

 Propietats de la probabilitat. 

 Regla de Laplace. 

 Probabilitat condicionada. 

Taules de contingència. 

 Dependència i independència 

de successos. 

B4-3. 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, emprant els 

resultats numèrics obtinguts en 

la presa de decisions en 

contextos relacionats amb les 

ciències socials. 

B4-3.1. Calcula la probabilitat 

de successos en experiments 

simples i compostos mitjançant 

la regla de Laplace, les fórmules 

derivades de l'axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents 

tècniques de recompte. 

• Calcula la probabilitat de 

successos en experiments 

simples i compostos 

mitjançant la regla de 

Laplace, les fórmules 

derivades de l'axiomàtica 

de Kolmogorov i diferents 

tècniques de recompte. 

 
 
 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-5. Utilitzar el vocabulari 

adequat per a la descripció de 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística, analitzant 

un conjunt de dades o 

interpretant de forma crítica 

informacions estadístiques 

presents en els mitjans de 

comunicació, la publicitat i altres 

àmbits, detectant possibles 

errors i manipulacions tant en la 

presentació de les dades com 

de les conclusions. 

B4-5.1. Utilitza un vocabulari 

adequat per descriure 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística. 

• Resol i descriu situacions 

relacionades amb 

l'estadística, utilitzant un 

vocabulari adequat. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-5.2. Raona i argumenta la 

interpretació d'informacions 

estadístiques o relacionades 

amb l'atzar presents en la vida 

quotidiana. 

• Interpreta i resol exercicis 

i problemes a partir 

d'informacions 

estadístiques, 

relacionades amb la vida 

quotidiana. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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UNITAT 12. Distribucions binomial i normal 

 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (1r MACS I) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variables aleatòries; paràmetres, 

classificació de variables aleatòries. 

• Distribucions discretes. 

• Distribució binomial; càlcul de 

probabilitats en B (n, p); càlcul de 

probabilitats mitjançant taules en 

B (n, p). 

• Distribucions contínues. 

• Distribució normal; tipificació; 

càlcul de probabilitats mitjançant 

taules de N (0, 1). 

• Aproximació de la binomial. 

B4-3. 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, 

emprant els resultats numèrics 

obtinguts en la presa de 

decisions en contextos 

relacionats amb les ciències 

socials. 

B4-3.1. Calcula la probabilitat 

de successos en experiments 

simples i compostos mitjançant 

la regla de Laplace, les fórmules 

derivades de l'axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents 

tècniques de recompte. 

• Calcula la probabilitat de 

successos en 

experiments simples i 

compostos. 

 
 
 

 
CL 

CMCT 

CSC 

B4-5. Utilitzar el vocabulari 

adequat per a la descripció de 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística, analitzant 

un conjunt de dades o 

interpretant de forma crítica 

informacions estadístiques 

presents en els mitjans de 

comunicació, la publicitat i altres 

àmbits, detectant possibles 

errors i manipulacions tant en la 

presentació de les dades com 

de les conclusions. 

B4-5.1. Utilitza un vocabulari 

adequat per descriure 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística. 

• Resol i descriu situacions 

relacionades amb 

l'estadística, utilitzant un 

vocabulari adequat. 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-5.2. Raona i argumenta la 

interpretació d'informacions 

estadístiques o relacionades 

amb l'atzar presents en la vida 

quotidiana. 

• Interpreta i resol exercicis 

i problemes a partir 

d'informacions 

estadístiques, 

relacionades amb la vida 

quotidiana. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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2n BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CS II 
UNITAT 1. Matrius 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (2n MACS II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Matrius. Tipus de matrius. 

• Matriu transposada. 

• Operacions amb matrius. 

• Rang d'una matriu. Mètode 

de Gauss. 

• Matriu inversa. Mètode de 

Gauss-Jordan. 

• Equacions matricials. 

B2-1. Organitzar informació 

procedent de situacions de 

l'àmbit social utilitzant el 

llenguatge matricial i aplicar les 

operacions amb matrius com a 

instrument per al tractament 

d'aquesta informació. 

B2-1.1. Disposa en forma de 

matriu informació procedent de 

l'àmbit social per poder resoldre 

problemes amb major eficàcia. 

• Resol problemes disposant la 

informació en forma de 

matriu. 

 
CMCT 

CD 

AA 

B2-1.2. Utilitza el llenguatge 

matricial per representar dades 

facilitades mitjançant taules i per 

representar sistemes d'equacions 

lineals. 

• Utilitza el llenguatge 

matricial per representar 

dades. 

B2-1.3. Realitza operacions amb 

matrius i aplica les propietats 

d'aquestes operacions 

adequadament, de forma manual 

i amb el suport de mitjans 

tecnològics. 

• Realitza operacions amb 

matrius. 
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UNITAT 2. Determinants 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Determinants. 

• Propietats dels determinants. 

• Menor complementari i adjunt. 

• Desenvolupament d'un 

determinant pels seus adjunts. 

• Càlcul del rang i la inversa d'una 

matriu utilitzant determinants. 

• Càlcul de determinants. 

• Resolució d'equacions amb 

determinants. 

• Reducció d'un determinant a 

un altre determinant el valor 

del qual es coneix. 

• Estudi del rang de les matrius 

quadrades. 

• Comprovació de si una matriu 

que depèn d'un paràmetre té 

inversa. 

• Resolució d'equacions matricials 

del tipus AX = C, del tipus AX + 

B = C i en les quals cal treure 

factor comú. 

• Valoració de la importància de 

les matemàtiques en la solució 

de problemes de la vida 

quotidiana. 

B2-1. Utilitzar el llenguatge 

matricial i les operacions amb 

matrius per descriure i interpretar 

dades i relacions en la resolució de 

problemes diversos. 

B2-1.2. 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. 

• Utilitza el llenguatge 

matricial adequat per 

representar dades i per 

explicar el procés seguit 

per resoldre problemes. 

 
 
 
 
 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-1.3. Realitza operacions 

amb matrius i aplica les 

propietats d'aquestes 

operacions adequadament, de 

forma manual o amb el suport 

de mitjans tecnològics. 

• Opera amb determinants i 

les seves propietats i resol 

els exercicis que se li 

plantegen. 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge usual al 

llenguatge algebraic i resoldre'ls 

utilitzant tècniques algebraiques 

determinades (matrius, 

determinants i sistemes 

d'equacions), interpretant 

críticament el significat de les 

solucions obtingudes. 

B2-2.1. 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), ho 

resol en els casos que sigui 

possible, i ho aplica per 

resoldre problemes en 

contextos reals. 

• Resol equacions amb 

determinants. 

 
 
 
 
 

 
CMCT 

AA 
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UNITAT 3. Sistemes d'equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Sistemes d'equacions lineals 

• Expressió matricial d'un sistema 

d'equacions..  

• Mètode de Gauss. 

• Teorema de Rouché-Fröbenius. 

• Regla de Cramer. 

• Sistemes homogenis 

• Sistemes d'equacions amb 

paràmetres 

• Resolució de problemes amb 

sistemes 

B2-1. Organitzar informació 

procedent de situacions de 

l'àmbit social utilitzant el 

llenguatge matricial i aplicar les 

operacions amb matrius com a 

instrument per al tractament 

d'aquesta informació. 

B2-1.3. Realitza operacions amb 

matrius i aplica les propietats 

d'aquestes operacions 

adequadament, de forma 

manual i amb el suport de 

mitjans tecnològics. 

• Opera amb sistemes 

d'equacions i resol els 

exercicis que se li plantegen 

aplicant el mètode més 

adequat. 

 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge usual 

al llenguatge algebraic i 

resoldre'ls utilitzant tècniques 

algebraiques determinades: 

matrius, sistemes d'equacions, 

inequacions i programació lineal 

bidimensional, interpretant 

críticament el significat de les 

solucions obtingudes. 

B2-2.1. 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), ho 

resol en els casos que sigui 

possible, i ho aplica per 

resoldre problemes en 

contextos reals. 

• Resol problemes amb 

equacions i sistemes 

d'equacions aplicant el 

mètode més adequat. 

 
 
 

 
CMCT 

AA 
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UNITAT 4. Programació lineal 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Inequacions. 

• Inequacions lineals amb dues 

incògnites. 

• Sistemes d'inequacions amb dues 

incògnites. 

• Programació lineal. 

• Mètodes de resolució i tipus de 

solucions d'un problema de 

programació lineal. 

• Problemes de la producció, de la 

dieta i del transport 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge usual 

al llenguatge algebraic i 

resoldre'ls utilitzant tècniques 

algebraiques determinades: 

matrius, sistemes d'equacions, 

inequacions i programació lineal 

bidimensional, interpretant 

críticament el significat de les 

solucions obtingudes. 

B2-2.1. 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), ho 

resol en els casos que sigui 

possible, i ho aplica per 

resoldre problemes en 

contextos reals. 

• Resol inequacions, 

inequacions lineals i 

sistemes d'inequacions 

amb una i amb dues 

incògnites. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

AA 

B2-2.2. 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. 

• Utilitza la programació lineal 

per resoldre problemes 

aplicant el mètode de 

resolució més adequat. 

• Obté la regió factible, els 

seus vèrtexs i la solució 

òptima dels problemes de 

programació lineal. 
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UNITAT 5. Límits i continuïtat 

BLOC 3. ANÀLISI (2n MACS II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Límit d'una funció en 

l'infinit. 

• Operacions amb límits. 

• Càlcul de límits 

• Resolució d'algunes 

indeterminacions. 

• Límit d'una funció en un 

punt. 

• Continuïtat i tipus de 

discontinuïtat. 

B3-1. Analitzar i interpretar 

fenòmens habituals de les 

ciències socials de manera 

objectiva traduint la informació 

al llenguatge de les funcions i 

descrivint-ho mitjançant l'estudi 

qualitatiu i quantitatiu de les 

seves propietats més 

característiques. 

B3-1.1. Modelitza amb ajuda de 

funcions problemes plantejats en 

les ciències socials i els descriu 

mitjançant l'estudi de la 

continuïtat, tendències, branques 

infinites, cort amb els eixos, etc. 

• Resol mitjançant funcions els 

problemes plantejats en les 

ciències socials. 

CMCT 

AA 

SC B3-1.3. Estudia la continuïtat en 

un punt d'una funció elemental o 

definida a trossos utilitzant el 

concepte de límit. 

• Identifica els límits de les 

funcions en l'infinit, analitza les 

seves gràfiques i realitza 

operacions amb elles. 

• Estudia i calcula els límits de 

les funcions i resol 

indeterminacions tenint en 

compte   la seva continuïtat o 

discontinuïtat segons 

correspongui. 
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UNITAT 6. Derivades 

BLOC 3. ANÀLISI (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Taxa de variació mitjana 

• Derivada d'una funció en un 

punt 

• Derivades laterals i. 

• Derivabilitat i continuïtat. 

• Funció derivada. Derivades 

successives. 

• Operacions amb derivades 

• Càlcul de derivades 

• Regla de la cadena 

• Derivada de les funcions 

elementals 

B3-2. Utilitzar el càlcul de 

derivades per obtenir 

conclusions sobre el 

comportament d'una funció, per 

resoldre problemes 

d'optimització extrets de 

situacions reals de caràcter 

econòmic o social i extreure 

conclusions del fenomen 

analitzat. 

B3-2.1. Representa funcions i 

obté l'expressió algebraica a 

partir de dades relatives a les 

seves propietats locals o 

globals i extreu conclusions en 

problemes derivats de 

situacions reals. 

• Identifica derivades i la seva 

interpretació geomètrica i 

calcula derivades laterals i 

successives tenint en 

compte la continuïtat i 

derivabilitat de les funcions i 

utilitzant les diferents 

tècniques de derivació. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

AA 
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UNITAT 7. Aplicacions de la derivada 

BLOC 3. ANÀLISI (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Interpretació geomètrica de la 

derivada. 

• Creixement i decreixement, 

• Màxims i mínims. 

• Concavitat i convexitat 

• Punts d'inflexió 

• Optimització de funcions. 

B3-1. Analitzar i interpretar 

fenòmens habituals de les 

ciències socials de manera 

objectiva traduint la informació 

al llenguatge de les funcions i 

descrivint-ho mitjançant l'estudi 

qualitatiu i quantitatiu de les 

seves propietats més 

característiques. 

B3-1.3. Estudia la continuïtat 

en un punt d'una funció 

elemental o definida a trossos 

utilitzant el concepte de límit. 

• Calcula el creixement i 

decreixement, els màxims i 

mínims, la concavitat i 

convexitat i els punts 

d'inflexió de les funcions 

mitjançant derivades 

segons correspongui. 

 
 

 
CMCT 

AA 

B3-2. Utilitzar el càlcul de 

derivades per obtenir 

conclusions sobre el 

comportament d'una funció, per 

resoldre problemes 

d'optimització extrets de 

situacions reals de caràcter 

econòmic o social i extreure 

conclusions del fenomen 

analitzat. 

B3-2.2. Planteja problemes 

d'optimització sobre fenòmens 

relacionats amb les ciències 

socials, els resol i interpreta el 

resultat obtingut dins del 

context. 

• Resol problemes 

d'optimització de funcions 

amb aplicacions de les 

derivades. 

 
 
 
 

CMCT 

AA 
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UNITAT 8. Representació de funcions 

BLOC 3. ANÀLISI (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Domini i recorregut. 

• Punts de tall i signe d'una 

funció 

• Simetria i periodicitat. 

• Asímptotes i branques parabòliques. 

• Monotonia i curvatura. 

• Representació de funcions 

polinòmiques, racionals, radicals, 

exponencials, logarítmiques, 

definides a trossos. 

B3-1. Analitzar i interpretar 

fenòmens habituals de les 

ciències socials de manera 

objectiva traduint la informació 

al llenguatge de les funcions i 

descrivint-ho mitjançant l'estudi 

qualitatiu i quantitatiu de les 

seves propietats més 

característiques. 

B3-1.1. Modelitza amb ajuda de 

funcions problemes plantejats 

en les ciències socials i els 

descriu mitjançant l'estudi de la 

continuïtat, tendències, 

branques infinites, cort amb els 

eixos, etc. 

• Resol mitjançant funcions 

els problemes plantejats 

en les ciències socials. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Calcula les asímptotes 

de funcions racionals, 

exponencials i logarítmiques 

senzilles. 

• Calcula les asímptotes de 

funcions racionals, 

exponencials i logarítmiques 

senzilles. 

B3-1.3. Estudia la continuïtat 

en un punt d'una funció 

elemental o definida a trossos 

utilitzant el concepte de límit. 

• Identifica, estima i calcula el 

domini, el recorregut, els 

punts de corts, el signe, la 

simetria, la periodicitat, la 

monotonia i la curvatura de 

les funcions. 

B3-2. Utilitzar el càlcul de 

derivades per obtenir 

conclusions sobre el 

comportament d'una funció, per 

resoldre problemes 

d'optimització extrets de 

situacions reals de caràcter 

econòmic o social i extreure 

conclusions del fenomen 

analitzat. 

B3-2.1. Representa funcions i 

obté l'expressió algebraica a 

partir de dades relatives a les 

seves propietats locals o 

globals i extreu conclusions en 

problemes derivats de 

situacions reals. 

• Representa funcions 

polinòmiques, racionals, 

radicals, exponencials, 

logarítmiques, definides 

a trossos. 

 
CMCT 

AA 
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UNITAT 9. Integrals 

BLOC 3. ANÀLISI (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

• Funció primitiva d'una funció. 

• Integral d'una funció. 

• Integrals de funcions elementals. 

• Àrea sota una corba. 

• Integral definida. 

• Regla de Barrow. 

• Àrea tancada per una corba i àrea 

compresa entre dues corbes. 

B3-3. Aplicar el càlcul 

d'integrals en la mesura 

d'àrees de regions planes 

limitades per rectes i corbes 

senzilles que siguin fàcilment 

representables utilitzant 

tècniques d'integració 

immediata. 

B3-3.1. Aplica la regla de 

Barrow al càlcul d'integrals 

definides de funcions 

elementals immediates. 

• Identifica la funció primitiva 

d'una funció i calcula 

integrals de funcions 

elementals segons 

correspongui. 

• Calcula integrals definides 

mitjançant la regla de 

Barrow. 

 
 

CMCT 

AA 

B3-3.2. Aplica el concepte 

d'integral definida per calcular 

l'àrea de recintes plans 

delimitats per una o dues 

corbes. 

• Identifica i calcula integrals 

definides i calcula l'àrea 

d'espais limitats per corbes. 

 
CMCT 

AA 
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UNITAT 10. Probabilitat 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (2n MACS II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Mètodes de recompte. 

• Espai mostral. Successos. 

• Operacions amb successos. 

• Probabilitat d'un succés. 

• Regla de Laplace. 

• Propietats de la  

probabilitat. 

• Probabilitat condicionada. 

• Teorema de la probabilitat 

total 

• Teorema de Bayes. 

B4-1. Assignar probabilitats a 

successos aleatoris en 

experiments simples i 

compostos, utilitzant la regla de 

Laplace en combinació amb 

diferents tècniques de recompte 

personals, diagrames d'arbre o 

taules de contingència, 

l'axiomàtica de la probabilitat, el 

teorema de la probabilitat total i 

aplica el teorema de Bayes per 

modificar la probabilitat 

assignada a un succés 

(probabilitat inicial) a partir de la 

informació obtinguda mitjançant 

l'experimentació (probabilitat 

final), emprant els resultats 

numèrics obtinguts en la presa 

de decisions en contextos 

relacionats amb les ciències 

socials. 

B4-1.1. Calcula la probabilitat de 

successos en experiments 

simples i compostos mitjançant la 

regla de Laplace, les fórmules 

derivades de l'axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents tècniques 

de recompte. 

• Utilitza la regla de Laplace en 

combinació amb diferents 

tècniques de recompte tenint 

en compte les propietats de 

la probabilitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

AA 

B4-1.2. Calcula probabilitats de 

successos a partir dels successos 

que constitueixen una partició de 

l'espai mostral. 

• Calcula probabilitats i opera 

amb successos tenint en 

compte els successos de 

l'espai mostral. 

B4-1.3. Calcula la probabilitat 

final d'un succés aplicant la 

fórmula de Bayes. 

• Aplica el teorema de Bayes o 

el teorema de la probabilitat 

total per calcular 

probabilitats. 

B4-1.4. Resol una situació 

relacionada amb la presa de 

decisions en condicions 

d'incertesa en funció de la 

probabilitat de les diferents 

opcions. 

• Resol problemes relacionats 

amb la probabilitat i la 

probabilitat condicionada. 
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UNITAT 11. Distribucions binomial i normal  

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (2n MACS II) 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

 
INDICADORS D'ASSOLIMENT 

 
COMPETÈNCIES 

 Població i mostra 

Mostreig. 

 Tipus de mostreig aleatori 

 Variables aleatòries. 

Distribució binomial. 

Distribució normal. 

 Intervals característics. 

 Aproximació de la binomial 

B4-2. Descriure procediments 

estadístics que permeten 

estimar paràmetres 

desconeguts d'una població 

amb una fiabilitat o un error 

prefixats, calculant la grandària 

mostral necessària i construint 

l'interval de confiança per a la 

mitjana d'una població normal 

amb desviació típica coneguda i 

per a la mitjana i proporció 

poblacional quan la grandària 

mostral és suficientment gran. 

B4-2.1. Valora la 

representativitat d'una mostra 

a partir del seu procés 

de selecció. 

• Reconeix els elements de 

l'estadística i els diferents 

tipus de mostreig. 

 

 

 
 
 
 
 

CMCT 

B4-2.2. Calcula estimadors 

puntuals per a la mitjana, 

variància, desviació típica i 

proporció poblacionals, i ho 

aplica a problemes reals. 

• Identifica les variables 

aleatòries, les distribucions 

discretes i contínues i les 

calcula. 

B4-2.3. Calcula probabilitats 

associades a la distribució de la 

mitjana mostral i de la proporció 

mostral, aproximant-les per la 

distribució normal de 

paràmetres adequats a cada 

situació, i ho aplica a problemes 

de situacions reals. 

• Calcula probabilitats de 

successos associats a 

fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant 

la distribució binomial o 

normal. 

AA 

  

B4-3. Presentar informació 

estadística utilitzant vocabulari 

i representacions adequades i 

informes estadístics dels 

mitjans de comunicació, 

publicitat i altres àmbits, parant 

esment a la seva fitxa tècnica, 

detectant possibles errors i 

manipulacions en la seva 

presentació i conclusions. 

B4-3.3. Analitza de forma crítica 

i argumentada informació 

estadística present en els 

mitjans de comunicació i altres 

àmbits de la vida quotidiana. 

• Recopila, organitza i 

analitza informació 

estadística rellevant de 

diverses fonts sobre el tema 

per completar els seus 

treballs, respondre 

qüestions i exposar aquesta 

informació oralment i/o per 

escrit. 

 
 
 
 

CMCT 

AA 
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UNITAT 12. Inferència estadística. Estimació 

BLOC 4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (2n MACS II) 

 

CONTINGUTS DE LA 
UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ CURRICULARS ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

INDICADORS 
D'ASSOLIMENT 

COMPETÈNCIES 

• Teorema central del 

límit. 

• Distribucions de 

la mitjana, de la 

proporció i de la 

diferència de 

mitjanes. 

• Estimació de 
paràmetres. 

• Intervals de 

confiança per a la 

mitjana, la proporció 

i la diferència de 

mitjanes. 

B4-2. Descriure procediments estadístics que permeten 

estimar paràmetres desconeguts d'una població amb una 

fiabilitat o un error prefixats, calculant la grandària 

mostral necessària i construint l'interval de confiança per 

a la mitjana d'una població normal amb desviació típica 

coneguda i per a la mitjana i proporció poblacional quan 

la grandària mostral és suficientment gran. 

B4-2.3. Calcula probabilitats associades 

a la distribució de la mitjana mostral i de 

la proporció mostral, aproximant-les per 

la distribució normal de paràmetres 

adequats a cada situació, i ho aplica a 

problemes de situacions reals. 

• Determina 

distribucions de la 

mitjana, de la 

proporció i de la 

diferència de 

mitjanes segons 

correspongui. 

 
CMCT 

AA 

B4-2.4. Construeix, en contextos reals, un 

interval de confiança per a la mitjana 

poblacional d'una distribució normal amb 

desviació típica coneguda. 

• Construeix 

intervals de 

confiança. 

B4-2.5. Construeix, en contextos reals, un 

interval de confiança per a la mitjana 

poblacional i per a la proporció en el cas de 

mostres grans. 

• Construeix intervals 

de confiança per a 

la mitjana, per a la 

proporció i per a la 

diferència de 

mitjanes. 

B4-2.6. Relaciona l'error i la confiança 

d'un interval de confiança amb la 

grandària mostral i calcula cadascun 

d'aquests tres elements coneguts els 

altres dos i ho aplica en situacions reals. 

• Relaciona l'error i la 

confiança amb el 

càlcul dels intervals 

de confiança. 

B4-3. Presentar de forma ordenada informació 

estadística utilitzant vocabulari i representacions 

adequades i analitzar de forma crítica i 

argumentada informes estadístics presents en els 

mitjans de comunicació, publicitat i altres àmbits, 

prestant especial atenció a la seva fitxa tècnica, 

detectant possibles errors i manipulacions en la 

seva presentació i conclusions. 

B4-3.1. Utilitza les eines necessàries per 

estimar paràmetres desconeguts de una 

població i presentar les inferències 

obtingudes mitjançant un vocabulari i 

representacions adequades. 

• Realitza 

estimacions de 

paràmetres i té 

en compte la 

inferència 

estadística. 

CMCT 

AA 
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1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES I 
UNITAT 1. Nombres reals 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Nombres reals; racionals 

i irracionals. 

• Intervals. 

• Aproximacions i errors 

• Acotació d'errors..  

• Notació científica. Operacions 

amb nombres en notació 

científica 

• Radicals. 

• Operacions amb radicals. 

• Racionalització 

• Logaritmes. 

B2-1. Utilitzar els nombres reals, les 

seves operacions i propietats, per 

recollir, transformar i intercanviar 

informació, estimant, valorant i 

representant els resultats en contextos 

de resolució de problemes. 

B2-1.1. Reconeix els diferents 

tipus nombres (reals i complexos) 

i els utilitza per representar i 

interpretar adequadament 

informació quantitativa. 

• Utilitza nombres reals per 

resoldre els problemes que se 

li plantegen. 

 
 

CMCT 

B2-1.2. Realitza operacions 

numèriques amb eficàcia, 

emprant càlcul mental, 

algorismes de llapis i paper, 

calculadora o eines 

informàtiques. 

• Empra diverses eines per 

resoldre operacions 

numèriques. 

 

 
CMCT 

IE 

B2-1.4. Obté cotes d'error i 

estimacions en els càlculs 

aproximats que realitza valorant i 

justificant la necessitat d'estratègies 

adequades per minimitzar-les. 

• Obté cotes d'error i 

estimacions en els seus 

càlculs. 

 
 

CMCT 

B-2.3. Valorar les aplicacions del nombre 

«i» i dels logaritmes utilitzant les seves 

propietats en la resolució de problemes 

extrets de contextos reals. 

B2-3.1. Aplica correctament les 

propietats per calcular logaritmes 

senzills en funció d'altres 

coneguts. 

• Calcula logaritmes en funció 

d'altres coneguts. 

 
 

CMCT 

B2-4. Analitzar, representar i resoldre 

problemes plantejats en contextos reals, 

utilitzant recursos algebraics (equacions, 

inequacions i sistemes) i interpretant 

críticament els resultats. 

B2-4.2. Resol problemes en els 

quals es precisi el plantejament i 

resolució d'equacions 

(algebraiques i no algebraiques) i 

inequacions (primer i segon grau), 

i interpreta els resultats en el 

context del problema. 

• Resol problemes en els quals 

es precisi el plantejament i 

resolució d'equacions i 

interpreta els resultats en el 

context del problema. 

CMCT 
AA 
IE 
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UNITAT 2. Equacions i inequacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

 

CONTINGUTS DE LA 
UNITAT 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ  

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Arrels d'un polinomi. 

Factorització de 

polinomis. Fraccions 

algebraiques. 

 Operacions amb 

fraccions algebraiques. 

 Equacions de segon 

grau. 

 Altres tipus 

d'equacions. 

 Factorització 

d'equacions. 

 Equacions 

logarítmiques. 

 Equacions 

exponencials. 

 Inequacions. 

B2-1. Utilitzar els 

nombres reals, les 

seves operacions i 

propietats, per recollir, 

transformar i 

intercanviar informació, 

estimant, valorant i 

representant els 

resultats en contextos 

de resolució de 

problemes. 

B2-1.1. Reconeix els diferents tipus 

nombres (reals i complexos) i els utilitza 

per representar i interpretar 

adequadament informació quantitativa. 

• Utilitza els diferents tipus de 

nombres per resoldre 

adequadament les situacions, 

els exercicis i els problemes 

que se li plantegen. 

 

 
CL 

CMCT 

B2-1.2. Realitza operacions numèriques 

amb eficàcia, emprant càlcul mental, 

algorismes de llapis i paper, calculadora o 

eines informàtiques. 

• Resol operacions numèriques, 

ajustades al context, utilitzant 

els algorismes corresponents i 

la notació més adequada; 

expressa els resultats amb 

precisió. 

 

 
CL 

CMCT 

B2-1.3. Utilitza la notació numèrica més 

adequada a cada context i justifica la seva 

idoneïtat. 

• Realitza operacions 

mitjançant l'ús de la notació 

més adequada, utilitzant els 

nombres reals, les seves 

operacions i propietats, 

ajustades al context. 

CL CMCT 

AA 

B2-1.6. Resol problemes en els quals 

intervenen nombres reals i la seva 

representació i interpretació en la recta 

real. 

• Resol exercicis i problemes en 

els quals intervenen nombres 

reals, utilitzant la seva 

representació i interpretació en 

la recta real com a suport. 

CL 

CMCT CD 

AA 

B2-4. Analitzar, 

representar i resoldre 

problemes plantejats en 

contextos reals, utilitzant 

recursos algebraics 

(equacions, inequacions 

i sistemes) i interpretant 

críticament els resultats. 

B2-4.1. 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), ho resol, mitjançant el mètode 

de Gauss, en els casos que sigui 

possible, i ho aplica per resoldre 

problemes. 

• Resol problemes i exercicis en 

els quals es precisi el 

plantejament i resolució 

d'equacions o sistemes 

d'equacions i interpreta els 

resultats en el context 

corresponent. 

CL CMCT 
AA CSC 
IE 
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UNITAT 3. Sistemes d'equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Sistemes d'equacions lineals. 

• Sistemes d'equacions lineals 

amb dues incògnites. 

• Sistemes d'equacions lineals 

amb tres incògnites. 

• Mètode de Gauss. 

• Discussió d'un sistema pel 

mètode de Gauss. 

• Sistemes d'equacions no lineals. 

B2-1. Utilitzar els nombres 

reals, les seves operacions i 

propietats, per recollir, 

transformar i intercanviar 

informació, estimant, valorant 

i representant els resultats en 

contextos de resolució de 

problemes. 

B2-1.1. Reconeix els diferents 

tipus nombres (reals i 

complexos) i els utilitza per 

representar i interpretar 

adequadament informació 

quantitativa. 

• Utilitza els diferents tipus 

de nombres per resoldre 

adequadament les 

situacions, els exercicis i 

els problemes que se li 

plantegen. 

 
 

CL, CMCT, AA 

B2-1.3. Utilitza la notació 

numèrica més adequada a cada 

context i justifica la seva 

idoneïtat. 

• Realitza operacions 

mitjançant l'ús de la 

notació més adequada, 

utilitzant els nombres 

reals, les seves 

operacions i propietats, 

ajustades al context. 

 
 

 
CL, CMCT 

B2-4. Analitzar, representar i 

resoldre problemes plantejats 

en contextos reals, utilitzant 

recursos algebraics 

(equacions, inequacions i 

sistemes) i interpretant 

críticament els resultats. 

B2-4.1. Formula algebraicament 

les restriccions indicades en 

una situació de la vida real, 

estudia i classifica un sistema 

d'equacions lineals plantejat, ho 

resol, mitjançant el mètode de 

Gauss, en els casos que sigui 

possible, i ho aplica per resoldre 

problemes. 

• Aplica el mètode de Gauss, 

quan és possible, resolent 

exercicis i problemes en 

els quals es precisi el 

plantejament i resolució 

d'equacions o sistemes 

d'equacions i interpreta els 

resultats en el context 

adequat. 

 
 
 

 
CL, CMCT, AA, 

CSC, IE 

B2-4.2. Resol problemes en els 

quals es precisi el plantejament 

i resolució d'equacions i 

inequacions i interpreta els 

resultats en el context del 

problema. 

• Interpreta correctament el 

llenguatge algebraic o gràfic 

i utilitza tècniques 

matemàtiques apropiades 

per resoldre problemes i 

exercicis, exposant amb 

claredat els resultats. 

 
 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 
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UNITAT 4. Trigonometria 

BLOC 4. GEOMETRIA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS 

D'ASSOLIMENT 
COMPETÈNCIES 

• Mesura d'angles..  

• Raons trigonomètriques. 

• Relacions entre raons 

trigonomètriques. 

• Raons trigonomètriques de 30°, 45° 

i 60°. 

• Raons d'un angle qualsevol. 

• Fórmules trigonomètriques. 

• Equacions trigonomètriques. 

• Resolució de triangles 

rectangles. 

• Teorema del si. 

• Teorema del cosinus. 

• Resolució de triangles 

qualssevol. 

B4-1. Reconèixer i treballar amb 

els angles en radiants manejant 

amb soltesa les raons 

trigonomètriques d'un angle, del 

seu doble i meitat, així com les 

transformacions trigonomètriques 

usuals. 

B4-1.1. Coneix les raons 

trigonomètriques d'un angle, el 

seu doble i meitat, així com les 

de l'angle suma i diferència 

d'altres dues. 

• Identifica i utilitza les raons 

trigonomètriques; realitza 

càlculs en radiants i en 

graus, establint la seva 

equivalència. 

 

 
CL 

CMCT 

B4-2. Utilitzar els teoremes del 

si, cosinus i tangent i les 

fórmules trigonomètriques 

usuals per resoldre equacions 

trigonomètriques així com 

aplicar-les en la resolució de 

triangles directament o com a 

conseqüència de la resolució 

de problemes geomètrics del 

món natural, geomètric o 

tecnològic. 

B4-2.1. Resol problemes 

geomètrics del món natural, 

geomètric o tecnològic, utilitzant 

els teoremes del si, cosinus i 

tangent i les fórmules 

trigonomètriques usuals. 

• Resol exercicis i 

problemes geomètrics, 

utilitzant els teoremes del 

si, cosinus i tangent i les 

fórmules trigonomètriques 

usuals, i aplicant-les a 

situacions de la vida 

quotidiana, relacionades 

amb la resolució de 

triangles. 

 
 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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UNITAT 5. Nombres complexos 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Nombres complexos . 

• Representació de nombres 

complexos. 

• Operacions amb nombres 

complexos. 

• Nombres complexos en forma polar. 

• Multiplicació i divisió en forma 

polar. 

• Potències de nombres complexos . 

• Arrels de nombres complexos . 

B2-2. Conèixer els nombres 

complexos com a extensió 

dels nombres reals, utilitzant-

los per obtenir solucions 

d'algunes equacions 

algebraiques. 

B2-2.1. Valora els nombres 

complexos com a ampliació del 

concepte de nombres reals i els 

utilitza per obtenir la solució 

d'equacions de segon grau amb 

coeficients reals sense solució 

real. 

• Identifica, valora i utilitza els 

nombres complexos per 

realitzar càlculs i obtenir 

solucions en el context 

adequat. 

 
CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2.2. Opera amb nombres 

complexos, i els representa 

gràficament, i utilitza la fórmula 

de Moivre en el cas de les 

potències. 

• Resol operacions amb 

nombres complexos, els 

representa gràficament, i 

utilitza la fórmula de 

Moivre en el context 

adequat. 

 
 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 
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UNITAT 6. Geometria analítica 

BLOC 4. GEOMETRIA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Vectors. 

• Operacions. 

• Bases. 

• Coordenades d'un vector. 

• Operacions amb coordenades. 

• Producte escalar. 

• Aplicacions del producte escalar. 

• Aplicacions dels vectors. 

• Equacions de la recta. 

• Posicions relatives de dues rectes. 

• Distàncies i angles entre rectes. 

B4-3. Manejar l'operació del 

producte escalar i les seves 

conseqüències. Entendre els 

conceptes de base ortogonal i 

ortonormal. Distingir i manejar-

se amb precisió en el plànol 

euclidià i en el plànol mètric, 

utilitzant en tots dos casos les 

seves eines i propietats. 

B4-3.1. 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. 

• Comprèn i utilitza l'operació 

del producte escalar i les 

seves conseqüències, 

normalitzant vectors amb 

precisió i realitzant 

operacions amb ells. 

 
 

 
CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 

B4-3.2. Calcula l'expressió 

analítica del producte escalar, 

del mòdul i del cosinus de 

l'angle. 

• Calcula el producte escalar i 

la seva expressió analítica. 

 

CL, CMCT 

B4-4. Interpretar analíticament 

diferents situacions de la 

geometria plana elemental, 

obtenint les equacions de rectes 

i utilitzar-les, per resoldre 

problemes d'incidència i càlcul 

de distàncies. 

B4-4.1. Calcula distàncies, 

entre punts i d'un punt a una 

recta, així com angles de dues 

rectes. 

• Interpreta i calcula 

distàncies entre dos punts, 

entre un punt i una recta, 

etc. 

 

CL, CMCT 

B4-4.2. Obté l'equació d'una 

recta en les seves diverses 

formes, identificant en cada cas 

els seus elements 

característics. 

• Calcula l'equació d'una recta 

en les seves diverses 

formes, identificant els seus 

elements característics en 

cada cas. 

 

CL, CMCT, CD, 

AA 

B4-4.3. Reconeix i diferència 

analíticament les posicions 

relatives de les rectes. 

• Identifica analíticament les 

posicions relatives de les 

rectes, diferenciant-les 

correctament. 

 
CL, CMCT, CD, 

AA 
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UNITAT 7. Llocs geomètrics. Còniques 

BLOC 4. GEOMETRIA 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Seccions còniques. 

• Llocs geomètrics. 

• El·lipse. 

• Hipèrbola. 

• Paràbola. 

• Circumferència. 

• Posicions de dues circumferències. 

• Posicions de rectes i circumferències. 

B4-5. Manejar el concepte de 

lloc geomètric en el plànol. 

Identificar les formes 

corresponents a alguns llocs 

geomètrics usuals, estudiant 

les seves equacions reduïdes 

i analitzant les seves 

propietats mètriques. 

B4-5.1. Coneix el significat de 

lloc geomètric, identificant els 

llocs més usuals en geometria 

plana així com les seves 

característiques. 

• Comprèn el significat de lloc 

geomètric i identifica els 

llocs més usuals en 

geometria plana així com les 

seves característiques, 

resolent exercicis i 

problemes amb ells. 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

B4-5.2. Realitza investigacions 

utilitzant programes informàtics 

específics en les quals cal 

seleccionar, estudiar posicions 

relatives i realitzar interseccions 

entre rectes i les diferents 

còniques estudiades. 

• Busca informació en 

Internet i en altres mitjans 

algunes aplicacions 

pràctiques de l'estudi de 

rectes i de còniques, com 

l'ús d'antenes parabòliques. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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UNITAT 8. Funcions 

BLOC 3. ANÀLISI 

 

CONTINGUTS DE LA 
UNITAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT 
COMPETÈNCIE

S 

 Funcions reals de 

variable real. 

 Domini i recorregut. 

 Simetria i periodicitat. 

 Funcions 
polinòmiques. 

 Transformació de 
funcions. 

 Funcions racionals. 

 Funcions amb 
radicals. 

 Funció inversa. 

 Funcions 
exponencials. 

 Funcions 
logarítmiques. 

 Funcions 
trigonomètriques. 

 Funcions definides a 
trossos. 

 Operacions amb 
funcions. Composició 
de funcions. 

B3-1. Identificar funcions 

elementals, donades a través 

d'enunciats, taules o 

expressions algebraiques, que 

descriguin una situació real, i 

analitzar, qualitativa i 

quantitativament, les seves 

propietats, per representar-les 

gràficament i extreure 

informació pràctica que ajudi a 

interpretar el fenomen del que 

es deriven. 

B3-1.1. Reconeix analítica i 

gràficament les funcions reals de 

variable real elementals. 

• Identifica analítica i gràficament 

les funcions reals de variable real, 

donades a través d'enunciats, 

taules o expressions 

algebraiques, extreu informació, 

opera amb ella i la interpreta. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Selecciona de manera 

adequada i raonada eixos, unitats, 

domini i escales, i reconeix i identifica 

els errors d'interpretació derivats d'una 

mala elecció. 

• Reconeix els eixos, les unitats, el 

domini i els altres components de 

les funcions elementals, responent 

correctament a la situació 

plantejada, mitjançant càlculs, 

taules i gràfics. 

 

 

CL 

CMCT 

 

 

B3-1. Identificar funcions 

elementals, donades a través 

d'enunciats, taules o 

expressions algebraiques, que 

descriguin una situació real, i 

analitzar, qualitativa i 

quantitativament, les seves 

propietats, per representar-les 

gràficament i extreure 

informació pràctica que ajudi a 

interpretar el fenomen del que 

es deriven. 

B3-1.3. Interpreta les propietats 

globals i locals de les funcions, 

comprovant els resultats amb l'ajuda 

de mitjans tecnològics en activitats 

abstractes i problemes 

contextualitzats. 

• Identifica i interpreta les propietats 

globals i locals de les funcions, 

comprovant els resultats en exercicis 

i problemes contextualitzats i 

expressant els resultats amb 

precisió, tant de forma analítica com 

a gràfica. 

 
 
 

 
CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B3-1.4. Extreu i identifica 

informacions derivades de l'estudi i 

anàlisi de funcions en contextos reals. 

• Identificar funcions elementals, 

donades a través d'enunciats, taules 

o expressions algebraiques, que 

descriguin una situació real, i 

analitzar, qualitativa i 

quantitativament, les seves 

propietats, per representar-les 

gràficament i extreure informació 

pràctica que ajudi a interpretar el 

fenomen del que es deriven. 
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UNITAT 9. Límit d'una funció 

BLOC 3. ANÀLISI 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Successions. 

 Límit d'una successió. 

 Càlcul de límits. 

 Operacions amb límits. 

 Indeterminacions. 

 Resolució d'algunes 

indeterminacions. 

 Límit d'una funció en l'infinit. 

 Límit d'una funció en un punt. 

Branques infinites. 

 Asímptotes. 

 Continuïtat d'una funció. 

B3-2. Utilitzar els conceptes 

de límit i continuïtat d'una 

funció aplicant-los en el càlcul 

de límits i l'estudi de la 

continuïtat d'una funció en un 

punt o un interval. 

B3-2.1. Comprèn el concepte 

de límit, realitza les operacions 

elementals de càlcul dels 

mateixos, i aplica els processos 

per resoldre indeterminacions. 

• Comprèn i utilitza el 

concepte de límit d'una 

funció, realitza les 

operacions elementals de 

càlcul dels mateixos, i aplica 

els processos per resoldre 

indeterminacions. aplicant-

los en el càlcul de límits i 

l'estudi de la continuïtat 

d'una funció en un punt o un 

interval. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B3-2.2. Determina la 

continuïtat de la funció en un 

punt a partir de l'estudi del seu 

límit i del valor de la funció, per 

extreure conclusions en 

situacions reals. 

• Aplica l'estudi del límit d'una 

funció per determinar la 

continuïtat de la funció en un 

punt. 

 
 

CL 

CMCT 

B3-2.3. Coneix les propietats de 

les funcions contínues, i 

representa la funció en un 

entorn dels punts de 

discontinuïtat. 

• Aplica l'estudi del límit d'una 

funció per determinar la 

discontinuïtat de la funció, 

aplicant les propietats de les 

funcions contínues. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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UNITAT 10. Derivada d'una funció 

BLOC 3. ANÀLISI 

 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 

 

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Taxa de variació mitjana. 

• Derivada d'una funció en un 

punt. 

• Interpretació geomètrica de la 

derivada. 

• Funció derivada. 

• Derivades de funcions elementals. 

• Operacions amb derivades. 

• Regla de la cadena. 

B3-3. Aplicar el concepte de 

derivada d'una funció en un 

punt, la seva interpretació 

geomètrica i el càlcul de 

derivades a l'estudi de 

fenòmens naturals, socials o 

tecnològics i a la resolució de 

problemes geomètrics. 

B3-3.1. Calcula la derivada 

d'una funció usant els mètodes 

adequats i l'empra per estudiar 

situacions reals i resoldre 

problemes. 

• Aplica el concepte de 

derivada d'una funció en un 

punt al càlcul de derivades, 

usant els mètodes adequats 

i resolent adequadament les 

situacions plantejades. 

 

 
CL 

CMCT 

B3-3.2. Deriva funcions que són 

composició de diverses funcions 

elementals mitjançant la regla 

de la cadena. 

• Utilitza la regla de la 

cadena per derivar 

funcions compostes. 

 

CL 

CMCT 

B3-3.3. Determina el valor de 

paràmetres perquè es 

verifiquin les condicions de 

continuïtat i derivabilitat d'una 

funció en un punt. 

• Calcula el valor d'un 

paràmetre d'una funció en 

un punt perquè es verifiquin 

les condicions donades. 

CL 

CMCT 

AA 
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UNITAT 11. Aplicacions de la derivada. Representació de funcions 

BLOC 3. ANÀLISI 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Creixement i decreixement. 

• Concavitat i convexitat. 

• Representació gràfica de 

funcions. 

• Representació de funcions 

polinòmiques. 

• Representació de funcions 

racionals. 

B3-4. Estudiar i representar 

gràficament funcions obtenint 

informació a partir de les seves 

propietats i extraient informació 

sobre el seu comportament 

local o global. 

B3-4.1. Representa gràficament 

funcions, després d'un estudi 

complet de les seves 

característiques mitjançant les 

eines bàsiques de l'anàlisi. 

• Realitza l'estudi complet de 

funcions, aplicant el càlcul 

de derivades i la 

representació gràfica 

corresponent. 

 
CL 

CMCT 

CD 

B3-4.2. Utilitza mitjans 

tecnològics adequats per 

representar i analitzar el 

comportament local i global 

de les funcions. 

• Analitza el comportament de 

les funcions, tenint en 

compte la seva representació 

gràfica i recolzant-se en el 

càlcul de derivades. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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UNITAT 12. Integrals 

BLOC 3. ANÀLISI 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Funció primitiva d'una funció. 

• Integral d'una funció. 

• Integrals de funcions elementals. 

• Integral definida. 

• Regla de Barrow. 

• Aplicacions de la integral definida. 

• Àrea tancada sota una corba. 

• Àrea compresa entre dues corbes. 

B3-3. Aplicar el concepte de 

derivada d'una funció en un 

punt, la seva interpretació 

geomètrica i el càlcul de 

derivades a l'estudi de 

fenòmens naturals, socials o 

tecnològics i a la resolució de 

problemes geomètrics. 

B3-3.1. Calcula la derivada 

d'una funció usant els mètodes 

adequats i l'empra per estudiar 

situacions reals i resoldre 

problemes. 

• Aplica el càlcul de derivades 

per comprendre i calcular 

integrals, usant els mètodes 

adequats i empra els 

resultats empra per estudiar 

situacions reals i resoldre 

problemes i exercicis. 

 

 
CL 

CMCT 

AA 

B3-4. Estudiar i representar 

gràficament funcions obtenint 

informació a partir de les seves 

propietats i extraient informació 

sobre el seu comportament 

local o global. 

B3-4.1. Representa gràficament 

funcions, després d'un estudi 

complet de les seves 

característiques mitjançant les 

eines bàsiques de l'anàlisi. 

• Realitza l'estudi de funcions, 

aplicant el càlcul de 

derivades a la comprensió i 

resolució d'integrals, tenint 

en compte la representació 

gràfica corresponent. 

 
CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-4.2. Utilitza mitjans 

tecnològics adequats per 

representar i analitzar el 

comportament local i global 

de les funcions. 

• Analitza i resol integrals, 

tenint en compte la seva 

representació gràfica i 

recolzant-se en el càlcul de 

derivades. 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, IE 
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UNITAT 13. Estadística unidimensional 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Variable estadística unidimensional. 

 Gràfics estadístics. 

 Mesures de centralització. 

 Mesures de posició. 

 Mesures de dispersió. 

 Anàlisi de les mesures estadístiques. 

B5-1. Descriure i comparar 

conjunts de dades de 

distribucions bidimensionals, 

amb variables discretes o 

contínues, procedents de 

contextos relacionats amb el 

món científic i obtenir els 

paràmetres estadístics més 

usuals, mitjançant els mitjans 

més adequats (llapis i paper, 

calculadora, full de càlcul) i 

valorant, la dependència entre 

les variables. 

B5-1.1. Elabora taules 

bidimensionals de freqüències a 

partir de les dades d'un estudi 

estadístic, amb variables 

discretes i contínues. 

• Construeix taules agrupant 

les dades en intervals; 

realitza histogrames i els 

seus polígons de 

freqüències; calcula 

mesures de centralització, 

estudiant conjuntament la 

mitjana i la desviació típica, 

com a preparació prèvia a 

l'estudi de l'estadística 

bidimensional. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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UNITAT 14. Estadística bidimensional 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variable estadística 

bidimensional. 

• Gràfics estadístics de variables 

bidimensionals.  

• Dependència entre variables. 

• Correlació. 

• Rectes de regressió. 

• Estimació de resultats. 

B5-1. Descriure i 

comparar conjunts de 

dades de distribucions 

bidimensionals, amb 

variables discretes o 

contínues, procedents de 

contextos relacionats amb 

el món científic i obtenir els 

paràmetres estadístics 

més usuals, mitjançant els 

mitjans més adequats 

(llapis i paper, calculadora, 

full de càlcul) i valorant, la 

dependència entre les 

variables. 

B5-1.1. Elabora taules bidimensionals 

de freqüències a partir de les dades 

d'un estudi 

estadístic, amb variables discretes i 
contínues. 

• Interpreta les dades d'un 

estudi estadístic, amb 

variables discretes i 

contínues, elaborant taules 

bidimensionals de 

freqüències. 

CL 

CMCT 

AA 

B5-1.2. Calcula i interpreta els 
paràmetres estadístics més usuals en 
variables bidimensionals. 

• Identifica, calcula i 

interpreta els paràmetres 

estadístics més usuals en 

variables bidimensionals, 

en funció del context 

B5-1.3. 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). 

• Interpreta una taula de 

contingència, així com els 

seus paràmetres, i la 

utilitza per calcular les 

distribucions marginals i 

diferents distribucions 

condicionades. 

B5-1.4. Decideix si dues variables 

estadístiques són o no dependents a 

partir de les seves distribucions 

condicionades i marginals 

• Interpreta distribucions 

condicionades i marginals, 

decidint si dues variables 

estadístiques són o no 

dependents. 

CL CMCT AA 

B5-1.5. Usa adequadament mitjans 

tecnològics per organitzar i analitzar 

dades des del punt de vista 

estadístic, calcular paràmetres i 

generar gràfics estadístics. 

• Organitzar i analitza dades 

des del punt de vista 

estadístic, calcula 

paràmetres i genera gràfics 

estadístics, usant 

adequadament els mitjans 

tecnològics. 

CL CMCT AA 
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2º Bach MATEMÀTIQUES II 
 

UNITAT 1. Matrius 
 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (MAT II) 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Matrius. Tipus de matrius. 

• Matriu transposada. 

• Operacions amb matrius. 

• Rang d'una matriu. Mètode 

de Gauss. 

• Matriu inversa. Mètode de 

Gauss- Jordan. 

• Equacions matricials. 

• Estudi i classificació de matrius. 

• Aplicació de les operacions de 

les matrius i de les seves 

propietats. 

• Aplicació del mètode Gauss 

per trobar el rang d'una 

matriu. 

• Aplicació del mètode Gauss-

Jordan per demostrar que són 

inverses determinades matrius. 

• Representació matricial d'un 

sistema: resolució de sistemes 

d'equacions lineals. 

B2-1. Utilitzar el llenguatge 

matricial i les operacions amb 

matrius per descriure i 

interpretar dades i relacions en 

la resolució de problemes 

diversos. 

B2-1.1. 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. 

• Utilitza el llenguatge matricial 

per representar dades. 

 
 
 
 
 

CMCT 

CD 

AA 

B2-1.2. Realitza operacions amb matrius i 

aplica les propietats d'aquestes operacions 

adequadament, de forma manual o amb el 

suport de mitjans tecnològics. 

• Realitza operacions amb 

matrius. 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge usual 

al llenguatge algebraic i 

resoldre'ls utilitzant tècniques 

algebraiques determinades 

(matrius, determinants i 

sistemes d'equacions), 

interpretant críticament el 

significat de les solucions. 

B2-2.1. Determina el rang d'una matriu, fins a 

ordre 4, aplicant el mètode de Gauss o 

determinants. 

• Determina el rang d'una matriu. 

• Aplica el mètode de Gauss per 

trobar el rang d'una matriu. 

 
 
 
 
 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Determina les condicions perquè una 

matriu tingui inversa i la calcula emprant el 

mètode més adequat. 

• Comprova que determinades 

matrius són inverses. 

• Aplica el mètode Gauss- Jordan 

per comprovar que 

determinades matrius són 

inverses. 

B2-2.3. Resol problemes susceptibles de ser 

representats matricialment i interpreta els 

resultats obtinguts. 

• Resol problemes amb 

matrius. 

 

  

B2-2.4. Formula algebraicament les 

restriccions indicades en una situació de la 

vida real, estudia i classifica el sistema 

d'equacions lineals plantejat, ho resol en els 

casos que sigui possible, i ho aplica per 

resoldre problemes. 

• Resol equacions matricials de 

diferents tipus. 
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UNITAT 2. Determinants 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Determinants. 

• Propietats dels determinants. 

• Menor complementari i adjunt. 

• Desenvolupament d'un 

determinant pels seus adjunts. 

• Càlcul del rang i la inversa d'una 

matriu utilitzant determinants. 

• Càlcul de determinants. 

• Resolució d'equacions amb 

determinants. 

• Reducció d'un determinant a 

un altre determinant el valor 

del qual es coneix. 

• Estudi del rang de les matrius 

quadrades. 

• Comprovació de si una matriu 

que depèn d'un paràmetre té 

inversa. 

• Resolució d'equacions matricials 

del tipus AX = C, del tipus AX + 

B = C i en les quals cal treure 

factor comú. 

B2-1. Utilitzar el llenguatge 

matricial i les operacions amb 

matrius per descriure i 

interpretar dades i relacions en 

la resolució de problemes 

diversos. 

B2-1.1. 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. 

• Utilitza el llenguatge matricial 

adequat per representar 

dades i per explicar el procés 

seguit per resoldre 

problemes. 

 
 
 
 
 

CL 

CMCT 

CD AA 

B2-1.2. Realitza operacions amb matrius i 

aplica les propietats d'aquestes operacions 

adequadament, de forma manual o amb el 

suport de mitjans tecnològics. 

• Opera amb determinants i les 

seves propietats i resol els 

exercicis que se li plantegen. 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge 

usual al llenguatge algebraic i 

resoldre'ls utilitzant tècniques 

algebraiques determinades 

(matrius, determinants i 

sistemes d'equacions), 

interpretant críticament el 

significat de les solucions. 

B2-2.1. Determina el rang d'una matriu, fins a 

ordre 4, aplicant el mètode de Gauss o 

determinants. 

• Troba el rang d'una matriu a 

través de determinants. 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Determina les condicions perquè una 

matriu tingui inversa i la calcula emprant el 

mètode més adequat. 

• Aplica el mètode més 

adequat per comprovar que 

determinades matrius són 

inverses. 

B2-2.3. Resol problemes susceptibles de ser 

representats matricialment i interpreta els 

resultats obtinguts. 

• Resol problemes amb 

determinants. 

  

B2-2.4. Formula algebraicament les 

restriccions indicades en una situació de la 

vida real, estudia i classifica el sistema 

d'equacions lineals plantejat, ho resol en els 

casos que sigui possible, i ho aplica per 

resoldre problemes. 

• Resol equacions amb 

matricials. 
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UNITAT 3. Sistemes d'equacions 

BLOC 2. NOMBRES I ÀLGEBRA (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT CRITERIS D'AVALUACIÓ  
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Sistemes d'equacions 

lineals. 

• Expressió matricial d'un 

sistema d'equacions. 

• Mètode de Gauss. 

• Teorema de Rouché- 

Fröbenius. 

• Regla de Cramer. 

Generalització de la regla de 

Cramer 

• Sistemes homogenis 

• Sistemes d'equacions amb 

paràmetres. 

• Resolució d'equacions 

matricials del tipus AX = XA i 

del tipus AX = B. 

B2-1. Utilitzar el llenguatge 

matricial i les operacions amb 

matrius per descriure i interpretar 

dades i relacions en la resolució 

de problemes diversos. 

B2-1.2. Realitza operacions amb 

matrius i aplica les propietats 

d'aquestes operacions 

adequadament, de forma manual 

o amb el suport de mitjans 

tecnològics. 

• Opera amb sistemes 

d'equacions i resol els 

exercicis que se li plantegen 

aplicant el mètode més 

adequat. 

 
CMCT 

CD 

AA 

B2-2. Transcriure problemes 

expressats en llenguatge usual al 

llenguatge algebraic i resoldre'ls 

utilitzant tècniques algebraiques 

determinades (matrius, 

determinants i sistemes 

d'equacions), interpretant 

críticament el significat de les 

solucions. 

B2-2.3. Resol problemes 

susceptibles de ser 

representats matricialment i 

interpreta els resultats 

obtinguts. 

• Resol problemes amb 

sistemes d'equacions 

aplicant el mètode més 

adequat. 

 
 
 
 

 
CMCT 

AA 

B2-2.4. Formula algebraicament 

les restriccions indicades en una 

situació de la vida real, estudia i 

classifica el sistema d'equacions 

lineals plantejat, ho resol en els 

casos que sigui possible, i ho 

aplica per resoldre problemes. 

• Resol equacions amb 

sistemes d'equacions 

aplicant el mètode més 

adequat. 
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UNITAT 4. Vectors en l'espai  

BLOC 4. GEOMETRIA (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Vectors en l'espai..  

• Combinació lineal de vectors. 

• Coordenades d'un vector en l'espai. 

• Operacions en coordenades. 

• Aplicacions dels vectors. 

• Producte escalar, aplicacions del 

producte escalar 

• Producte vectorial, aplicacions del 

producte vectorial 

• Producte mixt, aplicacions del 

producte mixt 

B4-1. Resoldre problemes 

geomètrics espacials, 

utilitzant vectors. 

B4-1.1. Realitza operacions 

elementals amb vectors, 

manejant correctament els 

conceptes de base i de 

dependència i independència 

lineal. 

• Identifica els vectors en l'espai i 

les combinacions lineals de 

vectors, troba les coordenades 

dels vectors en l'espai i realitza 

operacions en coordenades i 

amb aplicacions dels vectors. 

 
 
 

CMCT 

AA 

B4-3. Utilitzar els diferents 

productes entre vectors per calcular 

angles, distàncies, àrees i volums, 

calculant el seu valor i tenint en 

compte el seu significat geomètric. 

B4-3.1. Maneja el producte escalar 

i vectorial de dos vectors, significat 

geomètric, expressió analítica i 

propietats. 

• Identifica el producte escalar i 

vectorial, el seu significat 

geomètric, la seva expressió 

analítica i les seves propietats. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

AA 

B4-3.2. Coneix el producte mixt 

de tres vectors, el seu significat 

geomètric, la seva expressió 

analítica i propietats. 

• Identifica el producte mixt, el 

seu significat geomètric, la seva 

expressió analítica i les seves 

propietats. 

B4-3.3. Determina angles, 

distàncies, àrees i volums utilitzant 

els productes escalar, vectorial i 

mixt, aplicant-los en cada cas a la 

resolució de problemes geomètrics. 

• Utilitza les aplicacions dels 

productes escalar, vectorial i 

mixt segons correspongui per 

trobar angles, distàncies, àrees i 

volums. 
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UNITAT 5. Rectes i plànols en l'espai 

BLOC 4. GEOMETRIA (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 

 Equacions de la recta en 

l'espai. 

 Equacions del plànol en l'espai. Punts 

alineats i coplanaris 

 Vector perpendicular a un plànol 

 Posicions relatives de rectes i 

plànols en l'espai. 

 Perpendicularitat entre recta i 

plànol 

 Feixos de plànols. 

B4-1. Resoldre problemes 

geomètrics espacials, 

utilitzant vectors. 

B4-1.1. Realitza operacions 

elementals amb vectors, 

manejant correctament els 

conceptes de base i de 

dependència i independència 

lineal. 

• Identifica i realitza 

operacions amb punts 

alineats i coplanaris. 

 
 

CMCT 

AA 

B4-2. Resoldre problemes 

d'incidència, paral·lelisme i 

perpendicularidad entre rectes i 

plànols utilitzant les diferents 

equacions de la recta i del plànol en 

l'espai. 

B4-2.1. Expressa l'equació de la 

recta de les seves diferents 

formes, passant d'una a una altra 

correctament, identificant en cada 

cas els seus elements 

característics, i resolent els 

problemes afins entre rectes. 

• Realitza operacions amb 

l'equació de la recta és les 

seves diferents formes. 

 

 

B4-2.2. Obté l'equació del plànol 

en les seves diferents formes, 

passant d'una a una altra 

correctament. 

• Troba equacions del plànol en 

les seves diferents formes. 

 

CMCT 

AA 

 

B4-2.3. Analitza la posició relativa 

de plànols i rectes en l'espai, 

aplicant mètodes matricials i 

algebraics. 

• Analitza les posicions relatives 

i de perpendicularitat de 

plànols i rectes en l'espai..  

 

 

B4-2.4. Obté les equacions de 

rectes i plànols en diferents 

situacions. 

• Obté feixos de plànols 

paral·lels i assecants en 

diferents situacions. 
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UNITAT 6. Angles i distàncies 

BLOC 4. GEOMETRIA (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Angles entre rectes i plànols. 

• Projeccions ortogonals. 

• Punts simètrics. 

• Distàncies entre punts, rectes i 

plànols. 

• Distància entre rectes 

• Llocs geomètrics. L'esfera.  

B4-3. Utilitzar els diferents 

productes entre vectors per 

calcular angles, distàncies, 

àrees i volums, calculant el seu 

valor i tenint en compte el seu 

significat geomètric. 

B4-3.3. Determina angles, 

distàncies, àrees i volums 

utilitzant els productes escalar, 

vectorial i mixt, aplicant-los en 

cada cas a la resolució de 

problemes geomètrics. 

• Calcula angles, 

projeccions, punts 

simètrics, distàncies i 

llocs geomètrics 

utilitzant els productes 

segons correspongui. 

 
 

 
CMCT 

AA 
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UNITAT 7. Límits i continuïtat 

 

 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

 Límit d'una funció en l'infinit. 

Operacions amb límits. 

 Càlcul de límits 

 Resolució d'algunes 

indeterminacions. 

 Límit d'una funció en un punt. 

 Continuïtat i tipus de 

discontinuïtat. 

 Teoremes de Bolzano i de 

Weierstrass 

B3-1. Estudiar la continuïtat 

d'una funció en un punt o en un 

interval, aplicant els resultats 

que es deriven d'això. 

 

 

B3-1.1. Coneix les propietats de 

les funcions contínues, i 

representa la funció en un 

entorn dels punts de 

discontinuïtat. 

• Identifica els límits de les 

funcions en l'infinit, analitza 

les seves gràfiques i realitza 

operacions amb elles. 

 
 
 
 
 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Aplica els conceptes de 

límit i de derivada, així com els 

teoremes relacionats, a la 

resolució de problemes. 

• Calcula els límits de les 

funcions i resol 

indeterminacions tenint en 

compte la seva continuïtat 

o discontinuïtat i aplica els 

teoremes de Bolzano, 

Darboux o Weierstrass 

segons correspongui. 
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UNITAT 8. Derivades 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS 

D'APRENENTAT
GE 

INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Derivades i la seva 

interpretació geomètrica. 

• Derivades laterals 

• Derivabilitat i continuïtat. 

• Funció derivada i derivades 

successives 

• Operacions amb derivades. 

• Derivades de funcions 

elementals 

B3-1. Estudiar la continuïtat d'una 

funció en un punt o en un interval, 

aplicant els resultats que es 

deriven d'això. 

B3-1.2. Aplica els conceptes de 

límit i de derivada, així com els 

teoremes relacionats, a la 

resolució de problemes. 

• Identifica derivades i la seva 

interpretació geomètrica i 

calcula derivades laterals i 

successives tenint en compte  

la continuïtat i derivabilitat de 

les funcions i utilitzant les 

diferents tècniques de 

derivació. 

 
 
 
 

CMCT 

AA 
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UNITAT 9. Aplicacions de la derivada 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Monotonia d'una funció. 

• Curvatura d'una funció. 

• Optimització. 

• Teorema de Rolle. 

• Teorema del valor mitjà. 

• Regla de L’Hôpital. 

B3-1. Estudiar la continuïtat d'una 

funció en un punt o en un interval, 

aplicant els resultats que es deriven 

d'això. 

B3-1.2. Aplica els conceptes de 

límit i de derivada, així com els 

teoremes relacionats, a la resolució 

de problemes. 

• Calcula el creixement i 

decreixement, els màxims i 

mínims, la concavitat i 

convexitat i els punts d'inflexió 

de les funcions mitjançant 

derivades i aplica els teoremes 

de Rolle, del valor mitjà i del 

valor mitjà generalitzat segons 

correspongui. 

 
 
 

 

CMCT 

AA 

B3-2. Aplicar el concepte de 

derivada d'una funció en un punt, la 

seva interpretació geomètrica i el 

càlcul de derivades a l'estudi de 

fenòmens naturals, socials o 

tecnològics i a la resolució de 

problemes geomètrics, de càlcul de 

límits i d'optimització. 

B3-2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 

per resoldre indeterminacions en 

el càlcul de límits. 

• Resol indeterminacions en el 

càlcul de límits mitjançant la 

regla de L’Hôpital.  
 
 
 

CMCT 

AA 

B3-2.2. Planteja problemes 

d'optimització relacionats amb la 

geometria o amb les ciències 

experimentals i socials, els resol i 

interpreta el resultat obtingut dins 

del context. 

• Resol problemes 

d'optimització de funcions 

amb aplicacions de les 

derivades. 
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UNITAT 10. Representació de funcions 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Domini i recorregut. 

• Punts de tall i signe. 

• Simetria i periodicitat. 

• Asímptotes i branques parabòliques. 

• Monotonia i curvatura. 

• Representació de funcions. 

B3-1. Estudiar la continuïtat 

d'una funció en un punt o en un 

interval, aplicant els resultats 

que es deriven d'això. 

B3-1.1. Coneix les propietats de 

les funcions contínues, i 

representa la funció en un 

entorn dels punts de 

discontinuïtat. 

• Identifica, estima i calcula el 

domini, el recorregut, els 

punts de corts, el signe, la 

simetria, la periodicitat, les 

asímptotes, les branques, la 

monotonia i la curvatura de 

les funcions. 

 
 
 
 

 
CMCT 

AA 
B3-1.2. Aplica els conceptes de 

límit i de derivada, així com els 

teoremes relacionats, a la 

resolució de problemes. 

• Representa funcions 

polinòmiques, racionals, 

radicals, exponencials, 

logarítmiques, definides 

a trossos. 
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UNITAT 11. Integrals indefinides 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Funció primitiva d'una funció. 

• Integral d'una funció. 

• Integrals de funcions elementals. 

• Integració per parts. 

• Integrals de funcions racionals. 

• Integració per canvi de variable. 

B3-3. Calcular integrals de 

funcions senzilles aplicant 

les tècniques bàsiques per al 

càlcul de primitives. 

B3-3.1. Aplica els mètodes 

bàsics per al càlcul de 

primitives de funcions. 

• Identifica la funció primitiva 

d'una funció i calcula 

integrals de funcions 

elementals, per parts, 

racionals o per canvi de 

variable segons 

correspongui. 

 
 
 

CMCT 

AA 
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UNITAT 12. Integrals definides 

BLOC 3. ANÀLISI (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS 
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Àrea sota una corba. 

• Integral definida. 

• Teorema del valor mitjà per a la 

integral. 

• Teorema fonamental del càlcul 

integral. 

• Regla de Barrow. 

• Àrea tancada per una corba i 

àrea entre dues corbes. 

• Càlcul de l'àrea sota una corba, de 

l'àrea tancada per una corba i de 

l'àrea compresa entre dues corbes. 

B3-3. Calcular integrals de 

funcions senzilles aplicant 

les tècniques bàsiques per al 

càlcul de primitives. 

B3-3.1. Aplica els mètodes 

bàsics per al càlcul de 

primitives de funcions. 

• Identifica i calcula integrals 

definides utilitzant el 

teorema o la regla més 

adequada a cada enunciat. 

 

CMCT 

AA 

B3-4. Aplicar el càlcul 

d'integrals definides en la 

mesura d'àrees de regions 

planes limitades per rectes i 

corbes senzilles que siguin 

fàcilment representables i, en 

general, a la resolució de 

problemes. 

B3-4.1. Calcula l'àrea de 

recintes limitats per rectes i 

corbes senzilles o per dues 

corbes. 

• Calcula l'àrea d'espais 

limitats per corbes. 
 
 

 
CMCT 

CD 

AA 

B3-4.2. Utilitza els mitjans 

tecnològics per representar i 

resoldre problemes d'àrees de 

recintes limitats per funcions 

conegudes. 

• Resol problemes amb 

integrals definides. 
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UNITAT 13. Probabilitat 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Experiments aleatoris. 

• Successos i operacions. 

• Probabilitat d'un succés. 

• Probabilitat condicionada. 

• Taules de contingència. 

• Teoremes de la probabilitat total 
i de Bayes. 

B5-1. 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), 

així com a successos aleatoris 

condicionats (Teorema de 

Bayes), en contextos 

relacionats amb el món real. 

B5-1.1. Calcula la probabilitat de successos en 

experiments simples i compostos mitjançant la 

regla de Laplace, les fórmules derivades de 

l'axiomàtica de Kolmogorov i diferents 

tècniques de recompte. 

• Aplica el teorema de Bayes 

per calcular probabilitats. 

 
 
 
 

 

CMCT 

CD AA 

B5-1.2. Calcula probabilitats a partir dels 

successos que constitueixen una partició de 

l'espai mostral. 

• Aplica la regla de Laplace per 

al càlcul de probabilitats i 

utilitza diagrames d'arbre, 

taules de contingència o el 

mètode adequat, segons 

correspongui. 

• Resol problemes senzills 

associats a la probabilitat 

condicionada. 

B5-1.3. Calcula la probabilitat final d'un succés 

aplicant la fórmula de Bayes. 

• Calcula probabilitats a partir 

successos. 
CMCT CD AA 

 

B5-3. Utilitzar el vocabulari 

adequat per a la descripció de 

situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística, analitzant 

dades o interpretant 

informacions estadístiques dels 

mitjans de comunicació, 

relacionats amb les ciències i 

altres àmbits, detectant 

possibles errors i manipulacions 

tant en la presentació de les 

dades com de les conclusions. 

 

B5-3.1. Utilitza un vocabulari adequat per 

descriure situacions relacionades amb l'atzar. 

 

• Utilitza el llenguatge 

matemàtic adequat a l'hora 

de descriure situacions 

relacionades amb l'atzar 

CMCT CD AA 
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UNITAT 14. Distribucions binomial i normal 

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT (MAT II) 

 

CONTINGUTS DE LA UNITAT 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

CURRICULARS ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE INDICADORS D'ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 

• Variables aleatòries. 

• Distribucions discretes. 

• Distribució binomial. 

• Distribucions contínues. 

• Distribució normal. 

• Aproximació de la binomial 

B5-2. Identificar els fenòmens que 

poden modelitzar-se mitjançant les 

distribucions de probabilitat binomial i 

normal calculant els seus paràmetres i 

determinant la probabilitat de diferents 

successos associats. 

B5-2.1. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se 

mitjançant la distribució binomial, obté els seus 

paràmetres i calcula la seva mitjana i desviació típica. 

• Identifica fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant la 

distribució binomial. 

 
 
 
 

 
CMCT 

CD AA 

B5-2.2. Calcula probabilitats associades a una distribució 

binomial a partir de la seva funció de probabilitat, de la 

taula de la distribució o mitjançant calculadora, full de 

càlcul o una altra eina tecnològica. 

• Calcula probabilitats associades a 

una distribució binomial. 

B5-2.3. Coneix les característiques i els paràmetres de la 

distribució normal i valora la seva importància al món 

científic. 

• Identifica les variables aleatòries, les 

distribucions discretes i contínues i 

les calcula. 

CMCT CD AA 

B5-2.4. Calcula probabilitats de successos 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. 

• Calcula probabilitats de successos 

associats a fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant la distribució 

normal a partir de  taules. 

B5-2.5. Calcula probabilitats de successos associats a 

fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant la distribució binomial a partir de 

la seva aproximació per la normal valorant si es donen les 

condicions necessàries perquè 

sigui vàlida. 

• Calcula probabilitats de successos 

associats a fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant la distribució 

binomial a partir de la seva aproximació 

per la normal. 

 

B5-3. Utilitzar el vocabulari adequat per a la 

descripció de situacions relacionades amb 

l'atzar i l'estadística, analitzant un conjunt de 

dades o interpretant de forma crítica 

informacions estadístiques presents en els 

mitjans de comunicació, especialment els 

relacionats amb les ciències i altres àmbits, 

detectant possibles errors i manipulacions 

tant en la presentació de les dades com de les 

conclusions. 

B5-3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure 

situacions relacionades amb l'atzar. 

• Utilitza el llenguatge matemàtic 

adequat a l'hora de descriure 

situacions relacionades amb 

l'atzar.. 
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9. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

DE L’APRENENTAGE 

A l’assignatura de Matemàtiques avaluarem de manera sistemàtica tres 

competències: 

- Competència matemàtica: 

La competència matemàtica implica la capacitat d'aplicar el raonament matemàtic i 

les seves eines per descriure, interpretar i predir diferents fenòmens en el seu 

context. 

La competència matemàtica requereix de coneixements sobre els números, les 

mesures i les estructures, així com de les operacions i les representacions 

matemàtiques, i la comprensió dels termes i conceptes matemàtics (operacions, 

números, mesures, quantitat, espais, formes, dades, etc. 

L'ús d'eines matemàtiques implica una sèrie de destreses que requereixen 

l'aplicació dels principis i processos matemàtics en diferents contextos, ja siguin 

personals, socials, professionals o científics, així com per emetre judicis 

fonamentats i seguir cadenes argumentals en la realització de càlculs, l'anàlisi de 

gràfics i representacions matemàtiques i la manipulació d'expressions 

algebraiques, incorporant els mitjans digitals quan sigui oportú. Forma part 

d'aquesta destresa la creació de descripcions i explicacions matemàtiques que 

porten implícites la interpretació de resultats matemàtics i la reflexió sobre la seva 

adequació al context, de la mateixa manera que la determinació de si les solucions 

són adequades i tenen sentit en la situació en què es presenten . 

La competència matemàtica inclou una sèrie d'actituds i valors que es basen en el 

rigor, el respecte a les dades i la veracitat. 

La competència matemàtica serà avaluada sobretot mitjançant proves objectives. 

- Competència digital: 

Implica el domini de destreses relacionades amb l'accés a la informació, la creació 

de continguts, la seguretat i la resolució de problemes, tant en contextos formals 
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com no formals i informals. La persona ha de ser capaç de fer un ús habitual dels 

recursos tecnològics disponibles per tal de resoldre els problemes reals d'una 

manera eficient, així com avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i 

innovacions tecnològiques, a mesura que van apareixent, en funció de la seva 

utilitat per emprendre tasques o objectius específics. 

En concret, valorarem la competència digital avaluant el maneig destre de la 

calculadora incloent preguntes a les proves objectives que hauran de ser resoltes 

utilitzant la calculadora. 

- Competència Aprendre a Aprendre 

La competència d’aprendre a aprendre implica ser conscient i capaç de gestionar 

les capacitats i coneixements propis d’una manera eficient. Així, l’alumne serà 

autosuficient per disposar de recursos i tècniques útils, així com per transformar la 

informació en coneixement. 

Des del departament aconsellam els alumnes que cerquin als mitjans audiovisuals 

al seu abast (canals de Youtube especialitzats en Matemàtiques) explicacions 

d’aquells conceptes i procediments matemàtics que no hagin acabat d’entendre 

per fomentar l’autoaprenentatge. 

També és habitual la realització d’ autoavaluacions per tal que l’alumne s’ eduqui 

en un procés d’observació i anàlisi mitjançant el qual sabrà identificar què sap, què 

ha d’aprendre i com ho ha de fer per assolir els seus objectius. 

El professor controlarà habitualment la realització de les tasques encomanades 

per assegurar-se que l’alumne, dia a dia , sap gestionar el seu temps per treure el 

màxim profit del seu procés d’aprenentatge. 

 

Qualificació de l’aprenentatge 

Destacam que l’avaluació de la matèria es fa per Blocs de continguts i no per 

avaluacions. La nota del butlletí durant la 1a i 2a avaluació és informativa ja que 

Blocs i avaluacions normalment no coincideixen. 
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A la convocatòria extraordinària l’alumne només ha de recuperar els Blocs de 

contingut que no ha superat durant el curs des de setembre a juny. 

A continuació s’inclouen els fulls d’informació inicial que reben els alumnes a 

principi de curs on es troben amb més detall aquestes qüestions.  

FULLS INICIALS 
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10. TRANSVERSALITAT 

L'assignatura de matemàtiques a tots els nivells tracten de manera transversal 

temes com: 

• La comprensió lectora: mitjançant els problemes. És bàsic tenir una bona 

comprensió lectora per poder saber què ens demanen i saber quines eines 

matemàtiques hem d'emprar. Per resoldre un problema és necessari saber fer 

un resum de les dades i especificar quina és la qüestió a resoldre. 

• Expressió oral i escrita: els alumnes han d'explicar el procés que han seguit per 

resoldre problemes o exercicis i com l'han escrit. 

• Comunicació audiovisual: mitjançant el visionat de diferents materials d’aquesta 

tipologia relacionats amb les matemàtiques. 

• L'esperit emprenedor: mitjançant el desenvolupament d'aptituds com 

l'autonomia, la iniciativa, el treball en equip o la confiança en si mateix. 

 

11. • MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

Els llibres de text que s’empraran durant el present curs acadèmic són: 

Curs Assignatura Títol Editorial ISBN 

3 ESO (*) Matemàtiques 3r 

Matemàtiques 

orientades als 

ensenyaments 

acadèmics 3 ESO. 

Ed. Anaya 978-84-678-5909-6 

4 ESO 
Matemàtiques 

Acadèmiques 4 

Matemàtiques 

orientades als 

ensenyaments 

acadèmics 4t ESO 

Ed. Anaya 978-84-698-1876-3 

4 ESO 
Matemàtiques 

Aplicades 4 

Matemàtiques 

orientades als 

ensenyaments 

aplicats 4 ESO. 

Ed. Anaya 9788469812389 

1 BCT(**) Matemàtiques I 

Matemàtiques I 

o material propi 

penjat al classroom 

Ed. Anaya 978-84-698-0556-5 
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2 BCT Matemàtiques II 
Material propi penjat 

al classroom 
 978-84-698-2087-2 

1 BHCS 
Matemàtiques 

Aplicades CCSS I 

Matemàtiques 

aplicades a les 

ciències socials I. 

Ed. Anaya 978-84-698-0557-2 

2 BHCS 
Matemàtiques 

Aplicades CCSS II 

Matemàtiques 

aplicades a les 

ciències socials II. 

Ed. Anaya 978-84-698-2087-2 

(*) S'emprarà el mateix llibre tant per Matemàtiques Acadèmiques 3 com per 

Matemàtiques Aplicades 3. 

 

Si estan disponibles, també es podrà fer ús dels Chromebooks i el material 

audiovisual de les aules. 

 

12. PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ 

Suports 

El departament participarà en les iniciatives que es duran a terme al Centre per a 

millorar l’atenció als alumnes amb dificultats en el procés d’aprenentatge. 

Aquestes mesures seran: 

Marta Peset: 

Suport a 3r B: Dimecres (8:50h-9.40h). 

Suport a 4t A: Divendres (8:50h-9.40h) Mat. Aplicades. 

Luis Vegas 

Suport a 4t C: Divendres (8.00h-8.50h) Mat. acadèmiques. 

Suport a 4t A: Divendres (8:50h-9.40h) Mat. acadèmiques. 

Toni Lainez: 

Suport a 3r A: Dijous (10:50h-11.40h). 
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Adaptacions curriculars 

Les adaptacions curriculars es faran en relació al nivell curricular de l'alumne. Es 

duran a terme conjuntament amb el Departament d'Orientació. 

Recuperació de les pendents 

El Departament elaborarà una llista dels alumnes que duen l’assignatura de 

Matemàtiques pendent del curs anterior. Aquests alumnes disposen de dues vies 

per recuperar l’assignatura, que poden ser simultànies: 

1a) Aprovar els blocs corresponents a les dues primeres avaluacions del present 

curs. 

2a) Aprovar un examen global que es realitzarà durant el present curs. Aquest 

examen tendrà dues convocatòries, una al mes de febrer i l’altra al mes de abril. A 

aquesta darrera prova (abril) només han de presentar-se els alumnes que no han 

aprovat en primera convocatòria o que no han aprovat els blocs corresponents a la 

1a i 2a avaluació. 

Alumnes amb Matemàtiques pendents: 

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics 3r ESO 

4t ESO Grup: A  

CARMA CASTILLO, MARTÍ  

ESTRANY SAGRERA, JOSEP 

SERNA HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN 

4t ESO Grup: C 

HAMAD SERRA, AISHA 

Matemàtiques I 

Grup: A 

AGUILO TUGORES, MIQUEL 

BENHADDOU , MARIYAM 

Grup: B 

GARAU ROCA, MARINA 

GARCÍA ROIG, LLUÍS 
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Matemàtiques aplicades a les ciències socials I 

Grup: A 

MARTÍ VALERO, MARC 

Grup: B 

GARCÍA ROIG, LLUÍS  
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RECUPERACIÓ D’ALUMNES AMB LES MATEMÀTIQUES 

PENDENTS (2019-20) 

 

Benvolguts senyors, 

Us informam que el seu fill/a, 

.................................................................................................................................... 

té la matèria de matemàtiques de .............................................. com a assignatura 

pendent. 

Aquesta assignatura es pot recuperar mitjançant dues vies: 

1a) Aprovar els blocs corresponents a les dues primeres avaluacions del present 

curs. 

2a) Aprovar un examen global. Aquest examen tendrà dues convocatòries, una al 

mes de febrer i l’altra al mes de abril. A aquesta darrera prova (abril) només han 

de presentar-se els alumnes que no han aprovat en primera convocatòria o que no 

han aprovat els blocs corresponents a la 1a i 2a avaluació.  

Els alumnes rebran una tasca de recuperació que han de lliurar al seu professor el 

dia de l’examen i que pot comptar fins a 1 punt de la nota sempre i quant la nota 

de l’examen sigui  4 o més. 

Us demanam que ens retornin la butlleta complimentada per tenir constància 

escrita què heu rebut aquesta informació. 

Atentament, 

El departament de Matemàtiques de l’IES CTEIB 

 

✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jo, ........................................................................................pare/mare/tutor legal de 

l'alumne/a ..................................................................................., estic informat del 

Programa d'Assignatures pendents de Matemàtiques per al curs escolar 2019-20 . 
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13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

El departament de matemàtiques fomentarà el coneixement i la participació dels 

alumnes en les proves Cangur que tendrà lloc el 19 de març de 2020. 

S’estudiarà també la participació en les activitats i propostes didàctiques del 

CentMat (Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic). 
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    Proves Cangur 2020 

 

Benvolguts pares, 

El departament de Matemàtiques es posa en contacte amb vosaltres per informar-vos 

que dijous  dia 19 de març de 2020 tendran lloc les Proves Cangur 2020. És  un 

concurs de matemàtiques de Secundària internacional que té com a objectiu atracar 

les matemàtiques als més joves. Les competències que es posen a prova són una 

combinació de lògica i matemàtiques. 

Aquesta activitat és totalment voluntària. Els vostres fills hauran de comunicar durant 

la setmana de l’11 al 15 de novembre el seu desig de participar a les proves. Durant la 

setmana del 18 al 22 de novembre s’haurà d’abonar l’import de la prova, que és de 2€. 

El dia de la prova convocarem a tots els alumnes participants al lloc de realització de 

l’event a les 8.30 h. Els alumnes hi ha d’acudir directament pel seu compte des de 

casa. És necessari dur el berenar, el DNI, bolígraf, corrector i una carpeta rígida per 

recolzar-hi els papers de la prova. La tornada cap a casa també es farà de manera 

autònoma. 

L’horari per aquest dia és el següent: 

 A les 8.30h ens trobarem a la porta del recinte assignat i es passarà llista. 

 Entrada a les instal·lacions. 

 Inici de les proves. 

 Descans. 

 Gimcana 

 Fi de la prova 
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14. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES CLAU (A ESO I BATX) 

La matèria de matemàtiques contribueix especialment al desenvolupament de la 

competència matemàtica, reconeguda per la Unió Europea com una competència 

clau. Aquesta s’entén com l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament 

matemàtic amb l’objectiu de resoldre diversos problemes en situacions 

quotidianes; en concret, seguint la classificació del marc teòric de PISA, engloba 

les capacitats següents: comunicar, matematitzar, representar, raonar i 

argumentar, idear estratègies per resoldre problemes, emprar eines matemàtiques 

i utilitzar el llenguatge simbòlic, formal i tècnic i les operacions. A més, el 

desenvolupament matemàtic ajuda a adquirir la resta de competències. 

Per tant, les matemàtiques dins el currículum afavoreixen el progrés en l’adquisició 

de la competència matemàtica a partir del coneixement dels continguts i el seu 

ampli conjunt de procediments de càlcul, anàlisi, mesura i estimació dels 

fenòmens de la realitat i de les seves relacions, com a instrument imprescindible 

en el desenvolupament dels individus i component essencial de comprensió, la 

modelització i la transformació dels fenòmens de la realitat. D’altra banda, les 

matemàtiques contribueixen a la formació intel·lectual dels alumnes, la qual cosa 

els permetrà millorar tant en l’àmbit personal com en el social. 

La resolució de problemes constitueixen eixos fonamentals en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques. L’habilitat de formular, 

plantejar, interpretar i resoldre problemes és una de les capacitats essencials de 

l’activitat matemàtica, perquè permet a les persones emprar els processos 

cognitius per abordar i resoldre situacions multidisciplinàries reals, fet que resulta 

de màxim interès per al desenvolupament de la creativitat i el pensament lògic. Per 

tant, les tècniques heurístiques que desenvolupa la resolució de problemes 

constitueixen models generals de tractament de la informació i de raonament i 

consoliden l’adquisició de destreses involucrades en la competència d’aprendre a 

aprendre, com ara l’autonomia, la perseverança, la sistematització, la reflexió 

crítica i l’habilitat per comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball. 

La incorporació d’eines tecnològiques com a recurs didàctic per aprendre i per 

resoldre problemes contribueix a millorar la competència digital dels alumnes, de 
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la mateixa manera que la utilització dels llenguatges gràfic i estadístic ajuda a 

interpretar millor la realitat expressada pels mitjans de comunicació. No és menys 

important la interacció entre els diferents tipus de llenguatge: natural, numèric, 

gràfic, geomètric i algebraic com a forma de lligar el tractament de la informació 

amb l’experiència dels alumnes. 

D’altra banda, les matemàtiques contribueixen a la competència de consciència i 

expressions culturals, perquè el mateix coneixement matemàtic és expressió 

universal de la cultura; en particular, la geometria és part integral de l’expressió 

artística de la humanitat, que ofereix mitjans per descriure i comprendre el món 

que ens envolta i per apreciar la bellesa de les estructures que ha creat. 

La matèria també contribueix a la competència en comunicació lingüística, quan es 

llegeixen de forma comprensiva els enunciats i s’expressen tant oralment com per 

escrit els processos duits a terme i els raonaments seguits, la qual cosa ajuda a 

formalitzar el pensament. El mateix llenguatge matemàtic és, per ell mateix, un 

vehicle de comunicació d’idees que destaca per la precisió en els termes i per la 

gran capacitat per transmetre conjectures gràcies a un lèxic propi de caràcter 

sintètic, simbòlic i abstracte. 

En els processos de resolució i investigació s’involucren altres competències, com 

per exemple el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, quan s’estableix un pla de 

feina en revisió i modificació contínua a mesura que es va resolent el problema; i 

les competències socials i cíviques, quan s’implica una actitud oberta enfront 

d’opinions i resolucions diferents. 

 

15.  ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L’ALUMNAT 

NESE 

Hi haurà una carpeta al DRIVE del centre on es trobaran totes les adaptacions 

curriculars significatives i no significatives d'aquell alumnat que ho necessiti. 

També hi haurà un llistat del seguiment trimestral. Aquestes llistes són flexibles 

depenent de l'evolució de l'alumnat. 
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16. SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

Durant les reunions de Departament es realitzarà el control de l’avanç de la 

programació didàctica.  També quedarà reflectit als informes d’avaluació. 

 

17. LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, DE LA 

VIOLÈNCIA TERRORISTA I DE QUALSEVOL FORMA DE 

VIOLÈNCIA, RACISME O XENOFÒBIA, INCLÒS L’ESTUDI DE 

QUALSEVOL CRIM CONTRA LA HUMANITAT 

La violència masclista és la manifestació més evident que les desigualtats entre 

dones i homes continuen persistint. Les formes més extremes de violència són la 

part visible d’una violència estructural i cultural que és la que les provoca i les 

tolera. La coeducació és una eina central per prevenir aquesta violència estructural 

i cultural. La coeducació és un aprenentatge de les diverses maneres de ser dona i 

ser home i, per tant, un aprenentatge de la llibertat i un requisit  per al 

desenvolupament integral de la persona. La relació entre coeducació i prevenció 

de la violència de gènere és òbvia, ja que es tracta d’una violència que és resultat 

de les estructures de poder patriarcal dins la societat i la família i sobre la dona. 

Vol garantir el domini per part de l’home. 

La coeducació és una educació “en” i “per” a la igualtat. Una igualtat que implica 

una pluralitat de models de gènere per a tot l’alumnat. Per tant, el departament té 

un compromís real amb la igualtat, es a dir, coeducatiu (articles 13, 29, 31 del 

Decret 34/2015, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària). Es 

treballarà la coeducació i la prevenció de la violència de gènere, des d’un vessant 

doble: analitzant el currículum oficial i vigilant el currículum ocult. 

A l’àrea de Matemàtiques no només es planteja la necessitat d’aprendre 

coneixements i eines matemàtiques, sinó que també ofereix eines i coneixements 

per tal que l’alumnat analitzi fenòmens i situacions de la vida quotidiana, adquireixi 

autonomia per a la presa de decisions i sigui autònom a l’hora d’establir hipòtesis i 

contrastar-les. 
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Les matemàtiques s’identifiquen amb la deducció, la precisió, el rigor i la seguretat, 

entre d’altres. A porten molt més, són inducció, estimació, aproximació, probabilitat 

i temptativa, i milloren la capacitat d’enfrontar-se a situacions obertes i no 

necessàriament de solució única. Per tant, les matemàtiques contribueixen al 

desenvolupament de la capacitat crítica, a la identificació de problemes i a la 

formulació de preguntes, aspectes molt rellevants per fer front als prejudicis i 

estereotips que obstaculitzen una autèntica coeducació, introduint continguts i 

metodologies per fomentar la visualització de les dones, la seva contribució a les 

matemàtiques i eines per a una anàlisi de la realitat des de la perspectiva de 

gènere. 

Més concretament contribueixen a: 

-Reconèixer i valorar el paper de les matemàtiques tenen com a part integrant de 

la cultura i, mitjançant les competències matemàtiques, analitzar tot tipus de 

fenòmens relacionats amb la diversitat cultural, el medi, la salut, la justícia i altres, i 

actuar de manera reflexiva, compromesa i crítica en tots els àmbits de la vida. 

-Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, augmentar l’autoestima. 

 


