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1. 1.- Introducció 
 
a) Justificació  

 
Es defineix programació com el conjunt d'unitats didàctiques ordenades i seqüenciades que es 

dissenyen i desenvolupen en cada cicle educatiu. Així mateix es defineix la unitat didàctica com a 

unitat de treball relativa a un procés d'ensenyament-aprenentatge. En ella s'han de precisar els 

continguts, objectius, les activitats d'ensenyament-aprenentatge i els criteris d'avaluació. 

Fer una programació és posar per escrit la previsió, amb suficient anticipació, d'un pla d'acció 

determinat que el professor pretén dur a terme en la seva realitat concreta. 

Les raons que justifiquen la confecció d'una programació es podrien sintetitzar en: 

- El programa és l'ordenació de les experiències per adquirir una sèrie de coneixements, 

procediments i actituds en un període de temps definit. 

- La programació consisteix en la distribució, ordenació i regulació de tot un sistema d'activitats 

escolars productes de la formulació d'objectius, mitjans concrets, tècniques d'ensenyament, 

material, temps i espai determinats, així com criteris i mètodes d'avaluació. 

- Amb l'ús de la programació es pot preveure allò que es vol obtenir dels alumnes, podent 

distribuir el treball de forma més racional. 

- La programació exigeix reflexió, consens i previsió. 

- La programació s'elaborarà pel professorat d'etapa adaptant-se al currículum normativament 

establert i al Projecte Educatiu de Centre. 

A més: 

Una programació ens ajudarà a eliminar la improvisació (en sentit negatiu) la qual cosa no ha 

de significar prescindir de la capacitat d'afegir noves idees, nous aspectes originals en un 

moment o en un tema determinat. 

- Ajuda a eliminar programes incomplets, ja que instaura una reflexió sobre la seqüenciació i 

la temporalització. 

- Evita la pèrdua de temps i la realització d'un esforç en va. 

- Permetrà adaptar el treball pedagògic a les característiques culturals i ambientals del 

context. 

- Tota programació d'una assignatura té una sèrie de referents legals i pedagògics per a ser 

desenvolupada. 

- D'altra banda és absolutament necessari considerar l'entorn en què es programa, és a dir, el 

centre d'ensenyament en que treballarem, la seva situació, característiques, instal·lacions i 

alumnes. 

 
 
 

 
 



b) Contextualització  
 

L’IES les Foies de Benigànim està situat en un àmbit rural al qual assisteix alumnat de diferents 

pobles: Benigànim, un poble d’uns 6.500 h, Llutxent i Quatretonda, d’uns 2.500 h., Bellús, 350 h. I 

Guadassèquies 450 h., Benissuera, 200 h. i Pinet de 200 h. 

Encara que es tracta d'un alumnat majoritàriament autòcton, també des d'aquestos llocs 

esmentats hi arriba, però cada vegada menys, alumnat immigrant, principalment europeu 

(d'Alemanya, Regne Unit, Rússia i Ucraïna), però també sud-americà (de l'Equador, com a país 

mes destacat), i del Magreb (sobretot del Marroc). En molts dels casos, són alumnes que estan 

bastant integrats en aquesta zona, a nivell lingüístic i cultural, per fet d'haver-hi arribat ací ja fa 

anys. 

Es tracta d'alumnat que prové, per aquest ordre, de famílies treballadores del sector terciari, 

industrial i agrari (agrícola fonamentalment); aquest últim sector, amb el temps, ha anat perdent 

pes en el panorama econòmic de la comarca de la Vall d'Albaida. Pel general, les famílies aspiren 

a una major i millor formació per als seus fills i filles que la rebuda pels pares i mares.  

Pel que fa a l’entorn sociocultural hem de dir que tot i que l’alumnat no és excessivament conflictiu 

pel que fa a la disciplina sí que podríem dir que el percentatge d’alumnat que no està 

suficientment motivat per a l’estudi, fa que abandone els estudis obligatoris abans de finalitzar 

l’edat d’escolaritat obligatòria ( al voltant del 30%) 

 
Els valors socials democràtics 
 
D'acord amb els nostres trets d'identitat, el centre fomenta els valors socials bàsics com la 
tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, la pau, la convivència, la justícia, la 
responsabilitat, la cooperació, la solidaritat..., els quals responen a un projecte vàlid de societat, 
més lliure, més plural, més justa, més pacífica, i més respectuosa envers les persones i l'entorn. 
 
 En relació amb l'anterior, el centre es també un àmbit privilegiat per a la recuperació, el foment i la 
defensa dels nostres trets d'identitat com a poble, amb la seua llengua i cultura, amb el propòsit 
que esdevinguin un espai integrador per a tothom. 
 
El valencià com a llengua vehicular 
 
El centre es localitza en una comarca de predomini lingüístic valencià, la qual cosa explica que la 
majoria de grups corresponen al Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV). De conformitat, així 
mateix, amb el nostre Disseny del Programa d'Educació Bilingüe i del Pla de Normalització 
Lingüística, la llengua vehicular al centre és el valencià, que ha d'usar-se en tots els àmbits: 
administració, claustre, consell escolar, reunions amb pares/mares/tutors-es legals, comunicats, 
activitats d'ensenyament-aprenentatge, etc. 
 
El Centre és de recent construcció, per la qual cosa compta amb totes les instal·lacions que marca 

la llei. 

Aquest curs el centre IES Les Foies comptarà amb: 

14 unitats d’ESO , 1 de PMAR, 1 4rt de reforç, 1 de FP Bàsica, 4 de Batxillerat i de 1CRGM i 1 de 

CFGS que s'acullen als programes d'educació plurilingüe. Els resultats acadèmics no difereixen 

significativament dels mitjans en la comunitat. .El nombre d’alumnes matriculats oscil·la al voltant 

dels 700. 



C) Departament 

 c.1) Composició 

El Departament de Matemàtiques en el present curs 2021/2022 estarà format per: 

 

Professors Propis Càrrecs Cursos, Grups Assignatures 

Manolo Sansaloni Tutoria 1r ESO B 

 

1r ESO B 

3r ESO Acadèmiques 

3rESO  Aplicades 

4t ESO de reforç(PR4) 

 

 

 

Matemàtiques 

M. Jose Sanchis   Cap de 
departament 

2n ESO, 

3r ESO Acadèmiques 

4t ESO Acadèmiques 

2n Batx CCSS II 

Matemàtiques 

Jose Ignacio Bellver 
Coordinador 
secundària 
 
Tutor 2n de Batx  
 

2 ESO 

3r Acadèmiques 

4t Acadèmiques 

2n Batx Científic 

Matemàtiques 

Lluis Sebastià Coordinador de la 
xarxa de llibres 

1r ESO C 

4t Acadèmiques 

1r Batx CCSS II 

1 sessió  olimpíades 

Matemàtiques 

Teresa Alberola Tutoria 4t Aplicades 1r ESO D  

Taller 2n ESO 

3r Acadèmiques 

1r Batx científic  

Matemàtiques 

Domi Fraile Tutora de 2n  ESO  

Taller 1r ESO 

2n ESO C 

 

 

Matemàtiques 



 

Chelo Borredà 

 

 

 

1r ESO 

2n ESO 

Matemàtiques 

Yolanda Pascual   

3r ESO  aplicades 

4t ESO aplicades 

 

Matemàtiques 

 
 

Aquest curs degut a la continuació de la implantació d’àmbits a 1r ESO, tots el membres del   

departament que donen 1r tenen 1 hora de coordinació amb els diferents membres dels 
departaments implicats en l’àmbit, en aquest cas amb el departament de Biologia. 
 
 

Tot aquest professorat del departament haurà de vetlar pel compliment de la programació 

didàctica del Departament desenvolupada en aquest document en els cursos, grups i 

assignatures dels que són responsables, així com de fer-la arribar convenientment a cada un 

dels seus grups, i elaborar la seva programació d'aula. 

L'evolució de la programació didàctica del Departament al llarg del curs, així com les 

corresponents coordinacions, s'analitzaran periòdicament en les reunions setmanals 

corresponents del Departament. 

. 

 

 

2.- OBJECTIUS, COMPETÈNCIES, CONTINGUTS i UNITATS 
DIDÀCTIQUES 
 

OBJECTIUS GENERALS DE L’ESO 

 
L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les 

capacitats que els permeten: 

 

a) Assumir responsablement els seus deures; conèixer i exercir els seus drets en el respecte als 

altres; practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-

se en el diàleg consolidant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes, com valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania 

democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 

condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a medi 

de desenvolupament personal.  



c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar 

la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així 

com qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 

relacions amb els altres i resoldre pacíficament els conflictes, així com rebutjar la violència, els 

prejudici de qualsevol tipus i els comportaments sexistes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit 

crític, incorporar nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les 

tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

f ) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 

disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els 

diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació, el sentit crític, la 

iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 

assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, a la llengua castellana i, si n’hi 

haguera, a la llengua cooficial de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos, i 

iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

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

j ) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 

així com el patrimoni artístic i cultural. 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del mateix cos i el dels altres, respectar les diferències, 

reforçar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport 

per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de 

la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la 

salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir així a la seua 

conservació i millora. 

l ) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 

artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE MATEMÀTIQUES. 

 
Orde ECI/2220/2007, de 12 de juliol, per la qual s’estableix el currículum i es regula l'ordenació 

de l'Educació Secundària Obligatòria (BOE del 21-07-2007), pel qual es modifica el Decret 

39/2002, de 5 de març, pel qual s'estableixen les ensenyances corresponents a l'Educació 

Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, indica que els objectius d'aquesta àrea en 

aquesta etapa educativa, expressats en termes de capacitats que han d'aconseguir els alumnes, 

són els següents: 



a) Usar correctament el llenguatge matemàtic (numèric, gràfic, geomètric, lògic, algebraic, 
probabilístic) en els modes d'argumentació habituals a fi de comunicar-se de manera clara, 
concisa, precisa i rigorosa. 

b) Utilitzar les formes de pensament lògic per a formular i comprovar conjectures, realitzar 
inferències i deduccions i organitzar i relacionar informacions diverses dels distints àmbits 
de l'activitat humana. 

c) Aplicar amb fluïdesa i adequadament tant les ferramentes matemàtiques adquirides, com 
els modes propis de l'activitat matemàtica (exploració sistemàtica d'alternatives, flexibilitat 
per a modificar el punt de vista, perseverança en la recerca de solucions) per a obtenir 
informació sobre fenòmens i situacions diverses de la vida diària. 

d) Resoldre problemes matemàtics utilitzant diferents estratègies, procediments i recursos, 
des de la intuïció fins als algoritmes. 

e) Aplicar els coneixements geomètrics per a comprendre i analitzar el món físic que ens 
envolta. Identificant les formes i relacions espacials que es presenten en la realitat, 
analitzant les propietats i relacions geomètriques implicades i sent sensible a la bellesa que 
generen. 

f) Emprar els mètodes i procediments estadístics i probabilístics per a obtenir conclusions a 
partir de dades arreplegades en el món de la informació (notícies, opinions, publicitat, etc.). 

g) Conèixer i valorar les pròpies habilitats matemàtiques per a afrontar les situacions que 
requerisquen la seua ocupació o que permeten gaudir amb els aspectes creatius, 
manipulatius, estètics o utilitaris de les matemàtiques. 

h) Reconèixer la realitat com diversa i susceptible de ser explicada des de punts de vista 
contraposats i complementaris: determinista / aleatori, finit / infinit, exacte / aproximat, etc. 

i) Utilitzar amb fluïdesa i sentit crític els distints recursos tecnològics (calculadores, 
programes informàtics) de forma que suposen una ajuda en l'aprenentatge i en les 
aplicacions instrumentals de les matemàtiques. 

j) Integrar els coneixements matemàtics en el conjunt de sabers que l'alumne ha d'adquirir al 
llarg de l'Educació Secundària Obligatòria. 

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





2n ESO 

 

UNITAT 1. 

Títol 
Els nombres naturals 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer els nombres naturals i les seues operacions, i aplicar-los en la resolució de 

situacions quotidianes. 

  2. Identificar relacions de divisibilitat i aplicar-les en l’anàlisi i les aplicacions dels nombres 

naturals i les seues operacions. 

 

 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  
 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Sistemes de numeració 

-  El conjunt dels 

nombres naturals. 

Ordre i representació. 

-  Diferents sistemes de 

numeració. Sistema 

binari. Sistema 

sexagesimal. 

Divisibilitat 

-  La relació de 

divisibilitat. 

-  Múltiples i divisors. 

-  Criteris de divisibilitat 

per 2, 3 i 9, 5 i 10, 11. 

Nombres primers i 

compostos 

  1.  Conéixer diferents 

sistemes de 

numeració i 

identificar les seues 

utilitats i les seues 

diferències. 

  1.1.  Traduïx nombres del 

sistema de numeració 

decimal a altres 

sistemes de numeració i 

viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CEC   1.2.  Expressa quantitats de 

temps i mesures 

angulars en les formes 

complexa i incomplexa. 

  2.  Identificar relacions 

de divisibilitat entre 

nombres naturals. 

Conéixer i aplicar els 

criteris de divisibilitat. 

  2.1.  Reconeix si un nombre 

és múltiple o divisor d’un 

altre. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Obté el conjunt dels 

divisors d’un nombre. 

  2.3.  Troba múltiples d’un 

nombre, ateses unes 

condicions. 

  2.4.  Aplica els criteris de 

divisibilitat. 

  3.  Diferenciar els 

nombres primers i els 

  3.1.  Identifica els nombres 

primers menors que 100. SIEP, 



-  Nombres primers i 

nombres compostos. 

Identificació.  

-  Descomposició en 

factors primers. 

-  Relacions de divisibilitat 

entre nombres 

descompostos en 

factors. 

Màxim comú divisor i 

mínim comú múltiple 

-  Mínim comú múltiple i 

màxim comú divisor de 

dos o més nombres. 

-  Algoritmes per al càlcul 

del mínim comú múltiple 

i del màxim comú 

divisor. 

Resolució de problemes  

-  Resolució de 

problemes amb 

nombres naturals. 

nombres compostos. 

Descompondre 

nombres en factors 

primers. 

Reconéixer relacions 

de divisibilitat entre 

nombres 

descompostos en 

factors primers. 

  3.2.  Atés un conjunt de 

nombres, separa els 

cosins dels compostos. 

CMCT 

  3.3.  Descompon nombres en 

factors primers. 

  3.4.  Identifica relacions de 

divisibilitat entre 

nombres descompostos 

en factors primers. 

  4.  Calcular el màxim 

comú divisor i el 

mínim comú múltiple 

de dos o més 

nombres. 

  4.1.  Calcula mentalment el 

màxim comú divisor i el 

mínim comú múltiple de 

parelles de nombres 

senzills. 
CMCT, 

SIEP, 

CD 
  4.2.  Aplica procediments 

òptims per a calcular el 

màxim comú divisor i el 

mínim comú múltiple de 

dos o més nombres. 

  5.  Resoldre problemes 

de divisibilitat. 

  5.1.  Resol problemes de 

múltiples i divisors. 

CSC, 

CMCT, 

CCL 

  5.2.  Resol problemes 

basant-se en els 

conceptes de màxim 

comú divisor i de mínim 

comú múltiple. 

 

  

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Supera els problemes de 

comprensió que suposa la 

interpretació correcta dels 

enunciats. 

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

S’interessa per les lectures 

d’ampliació de coneixements, 

com les notes històriques, i fa 

preguntes sobre elles. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Descriu els procediments 

utilitzats per a la resolució de 

problemes amb claredat i 

correcció. 



Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Accedix a diferents portals o 

llocs web i selecciona la 

informació oportuna. 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza el web per a reforçar els 

coneixements mitjançant 

exercicis. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Comunica amb sinceritat les 

seues fallades o encerts en les 

autoavaluacions realitzades al 

web. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Respecta els companys i les 

companyes, treballa en equip i 

aprén dels mateixos. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar l’ús de recursos 

materials i personals per a la 

consecució d’objectius. 

Realitza exercicis menys 

senzills de raonament de 

manera autònoma. 

Encomanar l’entusiasme per 

la tasca i tindre confiança en 

les possibilitats d’assolir 

objectius. 

Mostra voluntat de col·laborar a 

l’hora de començar una nova 

tasca. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Mostra interés i pregunta pels 

sistemes de numeració de 

civilitzacions antigues. 

 

 

  UNITAT 2  

Títol 
Els nombres enters 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Diferenciar els conjunts N i Z i identificar els seus elements i la seua estructura. 

  2. Operar amb facilitat i resoldre problemes amb nombres enters. 

CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    



Nombres enters 

-  El conjunt Z dels 

nombres enters. Ordre i 

representació. 

-  Valor absolut d’un 

nombre enter. 

Operacions 

-  Suma i resta de 

nombres positius i 

negatius. Expressions 

de sumes i restes amb 

parèntesi. 

-  Multiplicació i divisió de 

nombres enters.  

Operacions 

combinades 

-  Resolució 

d’expressions amb 

parèntesi i operacions 

combinades. 

-  Prioritat de les 

operacions. 

Potències 

-  Potències de base 

entera i exponent 

natural. Propietats. 

Arrels 

-  Arrels senzilles de 

nombres enters. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de 

problemes amb 

nombres enters. 

 

  1.  Diferenciar els 

conjunts N i Z i 

identificar els seus 

elements i la seua 

estructura. 

  1.1.  Identifica els nombres 

enters i, dins d’aquests, 

els naturals. 

CEC, 

CSC, 

CAA, 

CCL 

  1.2.  Quantifica, mitjançant 

nombres enters, 

situacions de l’entorn. 

  2.  Sumar i restar 

nombres positius i 

negatius. Resoldre 

expressions de 

sumes i restes amb 

parèntesi. 

Multiplicar i dividir 

nombres enters. 

  2.1.  Suma i resta nombres 

positius i negatius. Resol 

expressions de sumes i 

restes aplicant 

correctament les regles 

d’eliminació de parèntesi. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Multiplica i dividix 

nombres enters aplicant la 

regla dels signes. 

  3.  Resoldre expressions 

de nombres enters 

amb parèntesi i 

operacions 

combinades. 

Conéixer i aplicar les 

regles per a llevar 

parèntesi. 

  3.1.  Resol amb seguretat 

expressions amb 

parèntesi i operacions 

combinades, aplicant 

correctament la prioritat 

de les operacions. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  4.  Realitzar càlculs amb 

potències de base 

entera i exponent 

natural. 

Conéixer i aplicar les 

propietats de les 

potències de base 

entera i exponent 

natural. 

  4.1.  Calcula potències de 

base entera i exponent 

natural. 
CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Coneix i aplica les 

propietats de les 

potències. 

  5.  Calcular arrels 

senzilles de nombres 

enters i reconéixer 

quan no existixen. 

  5.1.  Resol arrels de nombres 

enters senzills, identificant 

quan no existixen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  6  Resoldre problemes 

amb nombres enters. 

  6.1.  Resol problemes amb 

nombres enters. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 
 

  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Compondre diferents tipus de 

textos creativament amb 

sentit literari. 

Crea enunciats que poden ser 

relacionats amb nombres enters 

concrets. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Respon correctament davant 

d’un d’enunciat o una pregunta 

oral. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Associa els nombres enters a 

elements utilitzats en el dia a dia 

i reconeix la utilitat d’aquests. 

Competència digital 

Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Llig notícies que contenen 

dades de nombres enters i les 

interpreta correctament. 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

les tecnologies. 

Quan escriu en algun lloc web, 

respecta i accepta degudament 

les opinions dels altres. 

Aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos que 

s’han de realitzar en el 

procés d’aprenentatge. 

Estructura mitjançant xicotets 

esquemes els passos a seguir 

per a resoldre un exercici. 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte als 

diferents ritmes i 

potencialitats. 

Ajuda les seues companyes i 

companys en els aspectes en 

els quals tinguen més dificultat. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de les 

tasques o els projectes. 

Treballa, s’esforça i persistix a 

resoldre els exercicis que li 

resulten més complexos per a 

millorar els seus resultats. 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

En treballar en grup, s’organitza, 

repartix tasques, treballa 

adequadament i acaba a temps. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Mostra respecte, interés i 

entusiasme pel coneixement de 

les matemàtiques en les 

diferents èpoques històriques. 

 

 

 

 

 

 



 UNITAT 3 

Títol 
Els nombres decimals i les fraccions 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Manejar amb facilitat els nombres decimals i les seues operacions, i aplicar-los en 

la valoració i la resolució de situacions quotidianes. 

  2. Comprendre i aplicar l’equivalència entre fraccions i entre fraccions i nombres decimals. 

  3. Identificar els nombres racionals. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Els nombres decimals 

-  Ordres d’unitats i 

equivalències. 

-  Classes de nombres 

decimals. 

-  Ordre en el conjunt dels 

nombres decimals. 

-  La recta numèrica.  

-  Interpolació d’un 

decimal entre els altres 

dos. 

-  Aproximació de 

decimals per 

arredoniment. Error 

comés en 

l’arredoniment. 

Operacions amb 

decimals 

-  Aplicació dels diferents 

algoritmes per a sumar, 

restar, multiplicar i 

dividir nombres 

decimals. 

-  Resolució 

d’expressions amb 

  1.  Comprendre 

l’estructura del 

sistema de 

numeració decimal i 

manejar les 

equivalències entre 

els diferents ordres 

d’unitats decimals. 

Ordenar, aproximar i 

intercalar nombres 

decimals. 

  1.1.  Llig i escriu nombres 

decimals. Maneja amb 

agilitat les equivalències 

entre els diferents ordres 

d’unitats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Distingix els diferents 

tipus de nombres 

decimals (exactes, diaris, 

d’altres). 

  1.3.  Aproxima, per 

arredoniment, un decimal 

a l’ordre d’unitats desitjat. 

Estima l’error comés en 

un arredoniment. 

  1.4.  Ordena nombres 

decimals, els situa en la 

recta numèrica i intercala 

un decimal entre uns 

altres dos daus. 

  2.  Operar amb nombres 

decimals. 

  2.1.  Aplica els diferents 

algoritmes per a sumar, 

restar, multiplicar i dividir 

nombres decimals, 

aproximant els resultats a 

l’ordre d’unitats desitjat. 

SIEP, 

CMCT, 

CAA 



operacions 

combinades. 

-  Arrel quadrada. 

Les fraccions 

-  Fraccions equivalents. 

-  Simplificació. 

-  Reducció a comú 

denominador. 

-  Ordre. 

Fraccions i decimals 

-  Relacions entre 

fraccions i decimals.  

-  Els nombres racionals. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de 

problemes amb 

diverses operacions de 

nombres decimals. 

  2.2.  Resol expressions amb 

operacions combinades 

en què intervenen 

nombres decimals. 

  2.3.  Calcula l’arrel quadrada 

d’un nombre amb 

l’aproximació desitjada. 

  3.  Reconéixer i calcular 

fraccions equivalents. 

Simplificar fraccions. 

Reduir fraccions a 

comú denominador. 

Ordenar fraccions. 

  3.1.  Identifica si dues 

fraccions són equivalents. 

Obté diverses fraccions 

equivalents a una de 

donada. 

Obté la fracció equivalent 

a una de donada amb 

certes condicions. CSC, 

CMCT, 

CCL 
  3.2.  Simplifica fraccions fins a 

obtindre la fracció 

irreductible. 

  3.3.  Reduïx fraccions a comú 

denominador. 

  3.4.  Ordena fraccions reduint-

les prèviament a comú 

denominador. 

  4.  Conéixer i utilitzar les 

relacions entre els 

nombres decimals i 

les fraccions. 

  4.1.  Passa quantitats de la 

forma fraccionària a 

decimal i viceversa (en 

casos senzills). 

CAA, 

CCL, 

CMTC   4.2.  Diferencia els nombres 

racionals dels quals no ho 

són. 

  5.  Resoldre problemes 

amb nombres 

decimals, amb 

fraccions i amb 

quantitats 

sexagesimals. 

  5.1.  Resol problemes amb 

diverses operacions de 

nombres decimals i 

problemes que exigixen el 

maneig de quantitats 

sexagesimals en forma 

complexa i la seua 

transformació a expressió 

decimal. 

SIEP, 

CCL, 

CSC, 

CMTC 

 

 COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Guarda silenci mentre que el 

docent explica, respecta els 

torns de paraula i les 

intervencions dels seus 

companys i companyes. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Fa atenció als quadres 

explicatius del llibre de text i 

realitza les activitats atenent el 

que s’explica en ells. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Resol els problemes posant en 

pràctica l’aprés, i ho aplica a 

situacions concretes. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Utilitza el web per a realitzar 

l’autoavaluació. Es connecta a 

la pàgina i comprova els seus 

exercicis. 

Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Realitza exercicis a Internet 

segons els passos i indicacions 

que rep. 

Aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Utilitza l’autoavaluació per a 

reflexionar sobre els 

coneixements apresos i per a 

corregir els seus errors. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

de participació establits. 

Fa preguntes i participa de 

manera activa en les 

explicacions del professor o 

professora i en la realització 

d’exercicis. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar recursos 

personals basant-se en les 

fortaleses pròpies. 

Utilitza diferents estratègies en 

funció de les seues habilitats 

personals per a resoldre 

problemes. 

Encomanar entusiasme per 

la tasca i tindre confiança en 

les possibilitats d’assolir 

objectius. 

Participa i mostra motivació en 

realitzar les tasques. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Presenta els seus esquemes 

cuidant la neteja, els colors i les 

formes utilitzades. 

 

  



 UNITAT 4 

Títol 
Operacions amb fraccions 

 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Operar i resoldre problemes amb fraccions.  

  2. Conéixer les potències d’exponent enter i utilitzar les potències de base 10 per a expressar 

nombres molt grans o molt xicotets. 

 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Operacions amb 

fraccions 

-  Suma i resta de 

fraccions. 

-  Producte i quocient de 

fraccions. 

-  Fraccions inverses. 

-  Fracció d’una altra 

fracció. 

-  Expressions amb 

operacions 

combinades. 

-  Eliminació de parèntesi. 

Propietats de les 

potències amb base 

fraccionària 

-  Potència d’un producte 

i d’un quocient. 

-  Producte i quocient de 

potències de la mateixa 

base. 

-  Potència d’una 

potència. 

-  Potències d’exponent 

zero i d’exponent 

  1.  Operar amb 

fraccions. 

Sumar i restar 

fraccions. 

Multiplicar i dividir 

fraccions.  

Resoldre expressions 

amb parèntesi i 

operacions 

combinades. 

  1.1.  Calcula la fracció d’un 

nombre. 

CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

  1.2.  Suma i resta fraccions. 

  1.3.  Multiplica i dividix 

fraccions. 

  1.4.  Reduïx expressions amb 

operacions combinades. 

  1.5.  Resol problemes en els 

quals es calcula la fracció 

d’un nombre. 

  2.  Calcular potències 

d’exponent enter. 

Aplicar les propietats 

de les potències per 

a reduir expressions 

numèriques o 

algebraiques. 

  2.1.  Calcula potències de 

base fraccionària i 

exponent natural. 

SIEP, 

CSC, 

CMTC 

  2.2.  Interpreta i calcula les 

potències d’exponent 

negatiu. 

  2.3.  Calcula la potència d’un 

producte o d’un quocient. 

  2.4.  Multiplica i dividix 

potències de la mateixa 

base. 

  2.5.  Calcula la potència d’una 

altra potència. 

  2.6.  Reduïx expressions 

utilitzant les propietats de 

les potències. 



negatiu. Pas a forma de 

fracció. 

Operacions amb 

potències 

Potències de base 10. 

Notació científica 

Resolució de problemes 

-  Problemes en què 

intervé la fracció d’una 

quantitat. 

-  Problemes de suma i 

resta de fraccions. 

-  Problemes de producte 

i quocient de fraccions. 

  3.  Utilitzar les potències 

de base 10 per a 

expressar nombres 

molt grans o molt 

xicotets. 

  3.1.  Obté la descomposició 

polinòmica d’un nombre 

decimal, segons les 

potències de base deu. 
CAA, 

CCL, 

CD 
  3.2.  Expressa en notació 

científica aproximacions 

de nombres molt grans o 

molt xicotets. 

  4.  Resoldre problemes 

amb nombres 

fraccionaris en què 

intervé: 

La fracció d’una 

quantitat. 

Suma, resta, 

multiplicació i divisió 

entre fraccions. 

La fracció d’una altra 

fracció. 

  4.1.  Resol problemes en què 

intervé la fracció d’una 

quantitat. 

SIEP, 

CCL, 

CSC, 

CMCT 

  4.2.  Resol problemes de 

sumes i restes amb 

fraccions. 

  4.3.  Resol problemes de 

multiplicació i/o divisió de 

fraccions. 

  4.4.  Resol problemes utilitzant 

el concepte de fracció 

d’una fracció. 

 

 COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig els problemes i respon 

correctament al plantejament 

dels mateixos. 

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Llig diverses vegades un 

enunciat i busca el significat de 

les paraules que no comprén. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Observa els gràfics relacionats 

amb fraccions i els interpreta 

correctament. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza Internet per a practicar 

operacions amb fraccions: troba 

les pàgines adequades, resol 

els exercicis i exhibix els 

resultats si és precís. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Utilitza Internet per a ampliar 

coneixements o millorar la 

comprensió de conceptes. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament Maneja i prova diferents 

estratègies abans de recórrer 



creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

que li'l resolga el professor o la 

professora. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Exercix els seus drets com a 

alumne o alumna, alhora que 

assumix les seues 

responsabilitats. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Encomanar entusiasme per 

la tasca i tindre confiança en 

les possibilitats d’assolir 

objectius. 

Mostra motivació i participa en 

la realització de les tasques. 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de les 

tasques o els projectes. 

Tria temes o exercicis d’alta 

dificultat per a millorar els seus 

resultats. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Completa activitats relacionades 

amb les aportacions de les 

diferents cultures a l’evolució 

històrica de les fraccions, 

compara dades, mostra interés, 

realitza preguntes... 

 

 UNITAT 5 

Títol 
Proporcionalitat i percentatges 

  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Comprendre i manejar les relacions de proporcionalitat, inclosos els percentatges, i 

aplicar-les en l’anàlisi, la valoració i la resolució dels diferents problemes aritmètics en els 

quals apareixen. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Raó i proporció 

-  Concepte. 

-  Relacions amb les 

fraccions equivalents. 

  1.  Conéixer i manejar 

els conceptes de raó 

i proporció. 

  1.1.  Obté la raó de dos 

nombres. Calcula un 

nombre que guarda amb 

un altre una raó donada. 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 

CSC   1.2.  Identifica si dues raons 

formen proporció. 



-  Càlcul del terme 

desconegut d’una 

proporció. 

Proporcionalitat directa 

i inversa 

-  Magnituds directament i 

inversament 

proporcionals. 

-  Taules de valors. 

Relacions. Constant de 

proporcionalitat. 

-  Resolució de 

problemes de 

proporcionalitat simple. 

-  Mètodes de reducció a 

la unitat i regla de tres. 

Proporcionalitat 

composta 

Repartiments 

directament i 

inversament 

proporcionals 

Percentatges 

-  El percentatge com a 

proporció, com fracció i 

com a nombre decimal. 

-  Càlcul de percentatges. 

-  Augments i 

disminucions 

percentuals. 

-  Resolució de 

problemes de 

percentatges. 

-  L’interés simple com un 

problema de 

proporcionalitat 

composta. Fórmula. 

  1.3.  Calcula el terme 

desconegut d’una 

proporció. 

  2.  Reconéixer les 

magnituds 

directament o 

inversament 

proporcionals, 

construir les seues 

corresponents taules 

de valors i formar 

amb elles diferents 

proporcions. 

  2.1.  Distingix les magnituds 

proporcionals de les quals 

no ho són. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Identifica si la relació de 

proporcionalitat que lliga 

dues magnituds és directa 

o inversa, construïx la 

taula de valors i obté 

diferents proporcions. 

  3.  Resoldre problemes 

de proporcionalitat 

directa o inversa, per 

reducció a la unitat i 

per la regla de tres. 

  3.1.  Resol, reduint la unitat, 

problemes senzills de 

proporcionalitat directa i 

inversa. CMCT, 

CAA   3.2.  Resol, basant-se en la 

regla de tres, problemes 

de proporcionalitat directa 

i inversa. 

  4.  Resoldre problemes 

de proporcionalitat 

composta i de 

repartiments 

proporcionals. 

  4.1.  Resol problemes de 

proporcionalitat composta. 
SIEP, 

CCL, 

CSC 

  4.2.  Resol problemes de 

repartiments directament i 

inversament 

proporcionals. 

  5.  Comprendre i 

manejar els 

conceptes relatius als 

percentatges. 

  5.1.  Associa cada percentatge 

amb una fracció, amb una 

proporció o amb un 

nombre decimal. 

CD, 

CAA 

  5.2.  Calcula percentatges. 

  6.  Utilitzar procediments 

específics per a la 

resolució dels 

diferents tipus de 

problemes amb 

percentatges. 

  6.1.  Resol problemes: 

-  De percentatges 

directes. 

-  Que exigixen el càlcul 

del total, coneguts la 

part i el tant per cent. 

-  Que exigixen el càlcul 

del tant per cent, 

coneguts el total i la 

part. 

SIEP, 

CCL, 

CSC, 

CMCT 



  6.2.  Resol problemes 

d’augments i disminucions 

percentuals. 

  6.3.  Resol problemes d’interés 

bancari. 

 

  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Explica correctament a la resta 

de companyes i companys un 

problema realitzat. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Fa atenció a les explicacions del 

llibre de text i realitza les 

activitats conforme a les 

instruccions donades. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza de manera adequada, en 

les respostes als exercicis, els 

termes apresos (raó de 

proporcionalitat, proporció...). 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Realitza els exercicis suggerits 

al llibre a través d’Internet. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Resol problemes, aplicant 

l’aprés a situacions concretes. 

Aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos que 

s’han de realitzar en el 

procés d’aprenentatge. 

Resol els problemes després de 

valorar els recursos i els 

mètodes més efectius (regles de 

tres, fraccions equivalents...). 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

El seu comportament a l’aula és 

adequat: responsabilitat, 

honestedat, respecte, treball... 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball, 

superant les dificultats. 

Realitza les activitats, acaba els 

seus treballs i els lliura a temps. 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Respon de manera innovadora i 

creativa a les qüestions 

plantejades. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a les 

Completa les activitats 

relacionades amb les 

aportacions de les diferents 

cultures a l’evolució històrica de 

les matemàtiques, s’interessa 

per això, realitza preguntes... 



persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 



UNITAT 6 

Títol 
Àlgebra 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els elements i la nomenclatura bàsica relatius a les expressions 

algebraiques, així com la seua operativa, i utilitzar el llenguatge algebraic per a generalitzar 

propietats i relacions matemàtiques. 

   

CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Llenguatge algebraic 

-  Utilitat de l’àlgebra. 

-  Generalitzacions. 

-  Fórmules. 

-  Codificació d’enunciats.  

-  Equacions. 

-  Traducció d’enunciats del 

llenguatge natural al 

llenguatge algebraic. 

-  Interpretació 

d’expressions en 

llenguatge algebraic. 

Expressions algebraiques 

-  Monomis. Elements: 

coeficient, grau. 

-  Monomis semblants. 

-  Polinomis. Elements i 

nomenclatura. Valor 

numèric. 

Operacions amb 

polinomis 

-  Suma i resta de 

polinomis. 

-  Oposat d’un polinomi. 

-  Producte de polinomis. 

  1.  Utilitzar el 

llenguatge 

algebraic per a 

generalitzar 

propietats i 

relacions 

matemàtiques. 

  1.1.  Traduïx a llenguatge 

algebraic enunciats 

relatius a nombres 

desconeguts o 

indeterminats. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSC 
  1.2.  Expressa, per mitjà del 

llenguatge algebraic, 

relacions o propietats 

numèriques. 

  2.  Interpretar el 

llenguatge 

algebraic. 

  2.1.  Interpreta relacions 

numèriques expressades 

en llenguatge algebraic 

(per exemple, completa 

una taula de valors 

corresponents coneixent 

la llei general 

d’associació). 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSC 

  3.  Conéixer els 

elements i la 

nomenclatura 

bàsica relatius a 

les expressions 

algebraiques. 

  3.1.  Identifica el grau, el 

coeficient i la part literal 

d’un monomi. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  3.2.  Classifica els polinomis i 

els distingix d’altres 

expressions algebraiques. 

  3.3.  Calcula el valor numèric 

d’un polinomi per a un 

valor donat de la 

indeterminada. 



-  Simplificació 

d’expressions 

algebraiques amb 

parèntesi i operacions 

combinades. 

-  Els productes notables. 

-  Automatització de les 

fórmules relatives als 

productes notables. 

-  Extracció de factor comú. 

-  Aplicació del factor comú i 

dels productes notables 

en la descomposició 

factorial i en la 

simplificació de fraccions 

algebraiques. 

  4.  Operar i reduir 

expressions 

algebraiques. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica i 

dividix monomis. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  4.2.  Suma i resta polinomis. 

  4.3.  Multiplica polinomis. 

  4.4.  Extrau factor comú. 

  4.5.  Aplica les fórmules dels 

productes notables. 

  4.6.  Transforma en producte 

certs trinomis utilitzant les 

fórmules dels productes 

notables. 

  4.7.  Simplifica fraccions 

algebraiques senzilles. 

 

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Produir textos escrits de 

diversa complexitat per al seu 

ús en situacions quotidianes 

o en assignatures diverses. 

Els textos que elabora en 

matemàtiques complixen les 

regles ortogràfiques, 

gramaticals i estan ben 

elaborats lingüísticament. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Realitza preguntes relacionades 

amb el text, s’interessa pel seu 

contingut i contesta 

correctament a les preguntes 

plantejades. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Realitza les activitats amb 

agilitat i seguretat, comprenent 

els conceptes i seguint els 

procediments. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza Internet per a buscar 

informació, la selecciona 

correctament i aprén a través 

d’ella. 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Maneja diferents recursos, com 

a Internet, la publicitat, els 

diaris... per a recopilar 



informació sobre el tema i 

utilitzar-la. 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Identifica les seues dificultats en 

l’aprenentatge i busca 

solucions. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Respecta les seues companyes 

i companys i el seu torn de 

paraula, cuida els seus 

materials i manté ordenat el seu 

espai de treball. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball, 

superant les dificultats. 

Manté l’atenció i la concentració 

en el treball, i és capaç 

d’establir metes i complir-les. 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Coneix les seues metes, les 

complix i ajuda els altres a 

aconseguir-les. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Lliura els seus treballs amb 

neteja, ordre, correcció i 

claredat. 

 

 UNITAT 7 

Títol 
Equacions 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Identificar i resoldre equacions de primer i segon grau. 

  2. Aplicar les equacions en la resolució de problemes. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Equacions 

-  Identificació. 

-  Elements: termes, 

membres, incògnites i 

solucions. 

  1.  Reconéixer les 

equacions i els seus 

elements: termes, 

membres, grau, 

solucions. 

  1.1.  Reconeix si un valor 

determinat és o no solució 

d’una equació. 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Escriu una equació que 

tinga per solució un valor 

donat. 



Equacions de primer 

grau 

-  Transposició de 

termes. 

-  Reducció de membres 

en equacions. 

-  Eliminació de 

denominadors. 

-  Resolució d’equacions 

de primer grau. 

Equacions de segon 

grau 

-  Solucions.  

-  Resolució d’equacions 

de segon grau 

incompletes. 

-  Fórmula per a la 

resolució d’equacions 

de segon grau. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de 

problemes amb 

equacions de primer 

grau. Passos a seguir. 

-  Assignació de la 

incògnita. 

-  Codificació dels 

elements d’un problema 

en llenguatge algebraic. 

-  Construcció de 

l’equació. 

-  Resolució. Interpretació 

i crítica de la solució. 

  2.  Resoldre equacions 

de primer grau. 

Reduir membres i 

traslladar termes. 

Eliminar 

denominadors. 

  2.1.  Trasllada termes en una 

equació (els casos 

immediats). 

CSC, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Resol equacions senzilles 

(sense parèntesis ni 

denominadors). 

  2.3.  Resol equacions amb 

parèntesi. 

  2.4.  Resol equacions amb 

denominadors. 

  2.5.  Resol equacions amb 

parèntesi i denominadors. 

  3.  Resoldre equacions 

de segon grau. 

Incompletes. 

Completes, amb la 

fórmula. 

  3.1.  Resol equacions de 

segon grau incompletes. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Resol equacions de 

segon grau donades en la 

forma general. 

  3.3.  Resol equacions de 

segon grau que exigixen 

la prèvia reducció a la 

forma general. 

  4.  Resoldre problemes 

amb ajuda de les 

equacions de primer i 

segon grau. 

  4.1.  Resol, amb ajuda de les 

equacions, problemes de 

relacions numèriques. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resol, amb ajuda de les 

equacions, problemes 

aritmètics senzills (edats, 

pressupostos...). 

  4.3.  Resol, amb ajuda de les 

equacions, problemes 

aritmètics de dificultat 

mitjana (mòbils, 

barreges...). 

  4.4.  Resol, amb ajuda de les 

equacions, problemes 

geomètrics. 

 

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres, en les 

En diferents situacions, utilitza 

elements de comunicació verbal 

i no verbal. 



diverses situacions 

comunicatives. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Comprén els enunciats de les 

activitats, les realitza 

correctament i les pot explicar. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes. 

Respon a preguntes, planteja 

interrogants i explica 

procediments, mostrant que 

aplica els seus coneixements 

sobre equacions a la resolució 

de problemes. 

Competència digital 

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Realitza activitats per Internet, 

utilitzant correctament aquest 

recurs. 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Reunix informació a través de 

fonts fiables. 

Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en 

favor de l’aprenentatge. 

Acaba tasques i presenta 

activitats i exercicis a temps, i 

mostrant responsabilitat. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball, i per a la resolució de 

conflictes. 

Resol els conflictes que 

sorgixen entre els companys i 

les companyes amb assertivitat. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs d’un 

tema. 

Realitza preguntes i s’interessa 

per la nova unitat que es 

tractarà. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap al 

seu desenvolupament contri 

Mostra interés per saber com 

s’utilitzaven les matemàtiques 

en altres cultures i en diferents 

èpoques històriques. 

 

 

 

 

 



 UNITAT  8 

Títol 
Sistemes d’equacions 

  

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Identificar els sistemes d’equacions lineals i conéixer els diferents procediments per a la 

seua resolució. 

  2. Aplicar els sistemes d’equacions en la resolució de problemes. 

 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Equacions lineals 

-  Solucions d’una 

equació lineal. 

-  Construcció de la taula 

de valors corresponent 

a les solucions. 

-  Representació gràfica.  

Sistema d’equacions 

lineals. Concepte. 

-  Solució d’un sistema. 

-  Interpretació gràfica 

d’un sistema 

d’equacions lineals. 

-  Sistemes amb infinites 

solucions. Sistemes 

indeterminats. 

-  Sistemes incompatibles 

o sense solució. 

Resolució de sistemes 

d’equacions lineals 

-  Mètode gràfic. 

-  Mètodes de substitució, 

reducció i igualació. 

  1.  Calcular, reconéixer i 

representar les 

solucions d’una 

equació de primer 

grau amb dues 

incògnites. 

  1.1.  Reconeix si un parell de 

valors (x, y) és solució 

d’una equació de primer 

grau amb dues incògnites. SIEP, 

CEC, 

CSC, 

CAA 

  1.2.  Atesa una equació lineal, 

construïx una taula de 

valors (x, y), amb algunes 

de les seues solucions, i 

la representa en el pla 

cartesià. 

  2.  Conéixer el concepte 

de sistema 

d’equacions. Saber 

en què consistix la 

solució d’un sistema 

d’equacions lineals i 

conéixer la seua 

interpretació gràfica. 

  2.1.  Identifica, entre un 

conjunt de parells de 

valors, la solució d’un 

sistema d’equacions de 

primer grau amb dues 

incògnites. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 
  2.2.  Reconeix, davant de la 

representació gràfica d’un 

sistema d’equacions 

lineals, si el sistema té 

solució; i, en cas que la 

tinga, la identifica. 

  3.  Resoldre sistemes 

d’equacions lineals 

pel mètode gràfic i 

  3.1.  Obté gràficament la 

solució d’un sistema 

d’equacions de primer 

grau amb dues incògnites. 

CD, 

CMCT, 

CAA 



Resolució de problemes  

-  Resolució de 

problemes amb l’ajuda 

dels sistemes 

d’equacions. 

-  Codificació algebraica 

de l’enunciat (sistema 

d’equacions lineals). 

-  Resolució del sistema. 

-  Interpretació i crítica de 

la solució.  

per mètodes 

algebraics. 
  3.2.  Resol sistemes 

d’equacions lineals pel 

mètode de substitució. 

  3.3.  Resol sistemes 

d’equacions lineals pel 

mètode d’igualació. 

  3.4.  Resol sistemes 

d’equacions lineals pel 

mètode de reducció. 

  3.5.  Resol sistemes 

d’equacions lineals triant 

el mètode que seguirà. 

  4.  Utilitzar els sistemes 

d’equacions com a 

eina per a resoldre 

problemes. 

  4.1.  Resol problemes 

aritmètics senzills amb 

ajuda dels sistemes 

d’equacions. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  4.2.  Resol problemes 

aritmètics de dificultat 

mitjana amb ajuda dels 

sistemes d’equacions. 

  4.3.  Resol problemes 

geomètrics amb ajuda 

dels sistemes 

d’equacions. 

 

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Els textos que elabora a classe 

de matemàtiques complixen les 

regles ortogràfiques i 

gramaticals pertinents. 

Compondre diferents tipus de 

textos creativament amb 

sentit literari. 

Elabora explicacions clares i 

comprensibles sobre els 

mètodes de resolució fets servir 

en els problemes. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

L’alumne o l’alumna participa 

activament: pregunta, comenta i 

mostra interés en la dinàmica de 

la classe. 



Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Realitza correctament els 

exercicis destinats al web, 

accedint a les pàgines, trobant 

informació, resolent i penjant els 

resultats quan siga necessari. 

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Desenvolupa correctament els 

projectes de classe i les 

activitats fent servir tant text 

com imatges. 

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge. 

Identifica els seus errors i 

considera diferents mètodes 

abans d’abordar una tasca. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Respecta altres companys i 

companyes, complint les 

normes de convivència. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el 

treball. 

Desenvolupa activitats i treballs 

de manera responsable i 

honesta, seguint els 

procediments i complint normes 

i terminis. 

Configurar una visió de futur 

realista i ambiciosa. 

Mostra interés en classe, 

realitza preguntes i estudia per 

a aprendre i superar els 

exàmens. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Fa atenció a la introducció 

històrica sobre els sistemes 

d’equacions, realitza preguntes i 

participa activament. 

 

 

 UNITAT 9 

Títol 
Teorema de Pitàgores 

  

  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer i aplicar el teorema de Pitàgores en problemes geomètrics. 

 

 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Teorema de Pitàgores 

-  Relació entre àrees de 

quadrats. 

Demostració. 

-  Aplicacions del 

teorema de Pitàgores: 

-  Càlcul d’un costat 

d’un triangle 

rectangle coneixent 

els altres dos. 

-  Càlcul d’un segment 

d’una figura plana a 

partir d’altres que, 

amb ell, formen un 

triangle rectangle. 

-  Identificació de 

triangles rectangles 

a partir de les 

mesures dels seus 

costats. 

Càlcul d’àrees i 

perímetres de figures 

planes 

-  Àrees dels 

quadrilàters, polígons 

regulars i parts del 

cercle. 

  1.  Conéixer i aplicar el 

teorema de 

Pitàgores. 

  1.1.  Ateses les longituds dels 

tres costats d’un triangle, 

reconeix si és o no 

rectangle. 

CSC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT, 

CCL 

  1.2.  Calcula el costat 

desconegut d’un triangle 

rectangle, coneguts els 

altres dos. 

  1.3.  En un quadrat o 

rectangle, aplica el 

teorema de Pitàgores 

per a relacionar la 

diagonal amb els costats 

i calcular l’element 

desconegut. 

  1.4.  En un rombe, aplica el 

teorema de Pitàgores 

per a relacionar les 

diagonals amb el costat i 

calcular l’element 

desconegut. 

  1.5.  En un trapezi rectangle o 

isòsceles, aplica el 

teorema de Pitàgores 

per a establir una relació 

que permeta calcular un 

element desconegut. 

  1.6.  En un polígon regular, 

utilitza la relació entre 

radi, apotema i costat 

per a, aplicant el 

teorema de Pitàgores, 

trobar un d’aquests 

elements a partir dels 

altres. 

  1.7.  Relaciona numèricament 

el radi d’una 

circumferència amb la 

longitud d’una corda i la 

seua distància al centre. 

  1.8.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en la resolució 

de problemes 

geomètrics senzills. 



  1.9.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en l’espai. 

  2.  Obtindre àrees 

calculant, 

prèviament, algun 

segment mitjançant 

el teorema de 

Pitàgores. 

  2.1.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’un triangle 

rectangle, donant-li dos 

dels seus costats (sense 

la figura). 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’un rombe, 

donant-li les seues dues 

diagonals o una diagonal 

i el costat. 

  2.3.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’un trapezi 

rectangle o isòsceles 

quan no se li dóna 

l’altura o un dels costats. 

  2.4.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’un segment 

circular (dibuixat), 

donant-li el radi, l’angle i 

la distància del centre a 

la base. 

  2.5.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’un triangle 

equilàter o d’un hexàgon 

regular donant-li el 

costat. 

 

 COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Comprén l’enunciat dels 

problemes, pot resumir-los i 

explicar-los. 

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Pregunta, comenta i participa en 

el desenvolupament de la lliçó. 

Llig per a informar-se i 

aprendre. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Interactuar amb l’entorn 

natural de manera 

respectuosa. 

Sap fer servir materials de 

suport correctament: 

calculadores, ordinadors, estris 

de dibuix... 



Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Busca solucions a les tasques 

proposades i mostra iniciativa 

triant fonts d’informació i filtrant 

els resultats obtinguts. 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Processa la informació trobada i 

la fa servir adequadament per a 

resoldre problemes i contestar a 

les qüestions. 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives... 

Reflexiona a partir de 

l’autoavaluació sobre els seus 

encerts, els seus errors i la seua 

forma d’aprendre, i es planteja 

com millorar. 

Competències socials i 

cíviques 

Involucrar-se o promoure 

accions amb una finalitat 

social. 

Mostra implicació amb els seus 

companys i companyes, 

prestant ajuda en realitzar 

tasques. Al seu torn accepta ser 

ajudat i aprén dels altres. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el 

treball. 

Realitza activitats i tasques de 

manera responsable i honesta, 

respectant les normes i als 

professors i professores. 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Inicia debats en classe, aporta 

idees, solucions o estratègies 

alternatives. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Lliura els seus treballs amb 

neteja, ordre, correcció i 

claredat. 

 

 

 UNITAT 10 

Títol 
Semblança 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Comprendre el concepte de semblança i aplicar-la a la construcció de figures 

semblants, la interpretació de plans i mapes, i al càlcul indirecte de longituds. 

  2. Resoldre problemes geomètrics utilitzant els conceptes i els procediments propis de la 

semblança. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 



Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Figures semblants 

-  Raó de semblança. 

Ampliacions i 

reduccions. 

-  Relació entre les àrees 

i els volums de dues 

figures semblants. 

-  Plans, mapes i 

maquetes. Escala. 

Aplicacions. 

Semblança de triangles 

-  Triangles semblants. 

Condicions generals. 

-  Teorema de Tales. 

Triangles en posició de 

Tales. 

-  La semblança entre 

triangles rectangles. 

-  El teorema del catet.  

-  El teorema de l’altura. 

Aplicacions de la 

semblança 

-  Càlcul de l’altura d’un 

objecte vertical a partir 

de la seua ombra. 

-  Altres mètodes per a 

calcular l’altura d’un 

objecte. 

-  Construcció d’una 

figura semblant a una 

altra. 

  1.  Conéixer i comprendre 

el concepte de 

semblança. 

  1.1.  Reconeix, entre un 

conjunt de figures, les 

que són semblants, i 

enuncia les condicions 

de semblança. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  2.  Comprendre el 

concepte de raó de 

semblança i aplicar-lo 

per a la construcció de 

figures semblants i per 

al càlcul indirecte de 

longituds. 

  2.1.  Construïx figures 

semblants a una de 

donada segons unes 

condicions establides 

(per exemple, atesa la 

raó de semblança). 

CMTC, 

CDC, 

CSC 

  2.2.  Coneix el concepte 

d’escala i l’aplica per a 

interpretar plans i 

mapes. 

  2.3.  Obté la raó de 

semblança entre dues 

figures semblants (o 

l’escala d’un pla o 

mapa). 

  2.4.  Calcula la longitud dels 

costats d’una figura que 

és semblant a una de 

donada i complix unes 

condicions 

determinades. 

  2.5.  Coneix i calcula la raó 

entre les àrees i la raó 

entre els volums de 

dues figures semblants i 

l’aplica per a resoldre 

problemes. 

  3.  Conéixer i aplicar els 

criteris de semblança 

de triangles i, més 

concretament, entre 

triangles rectangles. 

  3.1.  Reconeix triangles 

semblants aplicant 

criteris de semblança. CAA, 

SIEP, 

CMTC 

  3.2.  Reconeix triangles 

rectangles semblants 

aplicant criteris de 

semblança. 



  3.3.  Coneix i aplica el 

teorema del catet. 

  3.4.  Coneix i aplica el 

teorema de l’altura. 

  4.  Resoldre problemes 

geomètrics utilitzant 

els conceptes i els 

procediments propis 

de la semblança. 

  4.1.  Calcula l’altura d’un 

objecte a partir de la 

seua ombra. 

   4.2.  Calcula l’altura d’un 

objecte mitjançant altres 

mètodes, aplicant la 

semblança de triangles. 

 

  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Exposa els seus resultats, 

escolta a altres companys i 

companyes i al professor o 

professora amb atenció i 

respecte. 

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Fa atenció i es mostra 

concentrat durant la lectura. Llig 

amb l’objectiu d’informar-se i 

aprendre. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 

rigorosos per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

Seguix els passos adequats a 

cada mètode per a resoldre els 

problemes de semblança. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Troba i exposa informació 

rellevant en les tasques de 

recerca d’informació. 

Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Utilitza la informació adequada 

dels mitjans de comunicació per 

a resoldre les activitats i els 

exercicis. 

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

passos següents en funció 

dels resultats intermedis. 

Realitza els problemes seguint 

els passos estipulats i rectifica 

les fallades que sorgixen al llarg 

del desenvolupament. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

Respecta el treball dels altres 

mantenint una bona convivència 



treball, i per a la resolució de 

conflictes. 

i resolent els conflictes de 

manera assertiva. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

En funció a la seua autonomia 

personal, realitza les tasques 

per si mateix i busca l’ajuda 

oportuna en cas de necessitar-

la. 

Assumir regs en el 

desenvolupament de les 

tasques o els projectes. 

Participa en classe amb 

iniciativa, sense cohibir-se 

davant de les seues possibles 

fallades i assumix i corregix 

errors. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i les 

manifestacions de creativitat, 

i gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Cuida la presentació i l’estètica 

en els seus dibuixos, esquemes, 

plans, etc. 

 

 

 UNITAT 11 

Títol 
Cossos geomètrics 

  

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Manejar amb facilitat els poliedres i els cossos de revolució, relacionar-los amb els 

seus desenvolupaments plans i calcular les seues àrees. 

  2. Reconéixer, interpretar i calcular àrees d’algunes seccions de poliedres i cossos de 

revolució. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Poliedres 

-  Característiques. 

Elements: cares, 

arestes i vèrtexs. 

-  Prismes. 

  1.  Reconéixer i 

classificar els 

poliedres i els cossos 

de revolució. 

  1.1.  Coneix i anomena els 

diferents elements d’un 

poliedre (arestes, vèrtexs, 

cares, cares laterals dels 

prismes, bases dels 

prismes i piràmides...). 

CMCT, 

CCL, 

CEC 



-  Classificació dels 

prismes segons el 

polígon de les bases. 

-  Desenvolupament 

d’un prisma recte. 

Àrea. 

-  Paral·lelepípedes. 

Ortoedres. El cub cas 

particular. 

-  Aplicació del teorema 

de Pitàgores per a 

calcular la diagonal 

d’un ortoedre. 

-  Piràmides: 

característiques i 

elements. 

-  Desenvolupament 

d’una piràmide 

regular. Àrea. 

-  Desenvolupament i 

càlcul de l’àrea en un 

tronc de piràmide. 

-  Els poliedres regulars. 

Tipus. 

-  Descripció dels cinc 

poliedres regulars. 

Cossos de revolució 

-  Representació del cos 

que s’obté en girar una 

figura plana al voltant 

d’un eix. 

-  Identificació de la figura 

que ha de girar al 

voltant d’un eix per a 

engendrar cert cos de 

revolució. 

-  Cilindres rectes i oblics. 

-  Desenvolupament 

d’un cilindre recte. 

Àrea. 

-  Els cons. 

-  Identificació de cons. 

Elements i la seua 

relació. 

-  Desenvolupament 

d’un con recte. Àrea. 

  1.2.  Selecciona, entre un 

conjunt de figures, les que 

són poliedres i justifica la 

seua elecció. 

  1.3.  Classifica un conjunt de 

poliedres. 

  1.4.  Descriu un poliedre i el 

classifica atenent les 

característiques 

exposades. 

  1.5.  Identifica, entre un 

conjunt de figures, les que 

són de revolució, 

anomena els cilindres, els 

cons, els troncs de con i 

les esferes, i identifica els 

seus elements (eix, 

bases, generatriu, radi...). 

  2.  Desenvolupar els 

poliedres i obtindre 

les superfícies dels 

seus 

desenvolupaments 

(coneguts totes les 

mesures 

necessàries). 

  2.1.  Dibuixa de forma 

esquemàtica el 

desenvolupament d’un 

ortoedre i s’hi basa per a 

calcular la seua 

superfície. 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Dibuixa de forma 

esquemàtica el 

desenvolupament d’un 

prisma i s’hi basa per a 

calcular la seua 

superfície. 

  2.3.  Dibuixa de forma 

esquemàtica el 

desenvolupament d’una 

piràmide i s’hi basa per a 

calcular la seua 

superfície. 

  2.4.  Dibuixa de forma 

esquemàtica el 

desenvolupament d’un 

tronc de piràmide i s’hi 

basa per a calcular la 

seua superfície. 

  3.  Reconéixer, nomenar 

i descriure els 

poliedres regulars. 

  3.1.  Davant d’un poliedre 

regular, justifica la seua 

regularitat, l’anomena, ho 

analitza donant el nombre 

de cares, arestes, vèrtexs 

CMCT, 

CSC, 

CD, 

SIEP, 



-  El tronc de con. Bases, 

altura i generatriu d’un 

tronc de con. 

-  Desenvolupament 

d’un tronc de con. 

Càlcul de la seua 

superfície. 

-  L’esfera. 

-  Seccions planes de 

l’esfera. El cercle 

màxim. 

-  La superfície 

esfèrica. 

-  Relació entre l’esfera 

i el cilindre que 

l’embolica. 

Mesurament de la 

superfície esfèrica 

per equiparació amb 

l’àrea lateral del 

cilindre que s’hi 

ajusta. 

Seccions als cossos 

geomètrics 

-  Seccions en els 

poliedres.  

-  Seccions als cossos de 

revolució. 

i cares per vèrtex, i 

dibuixa esquemàticament 

el seu desenvolupament. 

CAA 

  3.2.  Anomena els poliedres 

regulars que tenen per 

cares un determinat 

polígon regular. 

  4.  Resoldre problemes 

geomètrics que 

impliquen càlculs de 

longituds i superfícies 

en els poliedres. 

  4.1.  Calcula la diagonal d’un 

ortoedre. 

CMCT, 

CSC, 

CAA 

  4.2.  Calcula l’altura d’una 

piràmide recta coneixent 

les arestes bàsiques i les 

arestes laterals. 

  4.3.  Calcula la superfície 

d’una piràmide 

quadrangular regular 

coneixent l’aresta de la 

base i l’altura. 

  4.4.  Resol altres problemes de 

geometria. 

  5.  Conéixer el 

desenvolupament de 

cilindres, cons i 

troncs de con, i 

calcular les àrees 

dels seus 

desenvolupaments 

(doneu-vos totes les 

dades necessàries). 

  5.1.  Dibuixa a mà alçada el 

desenvolupament d’un 

cilindre, indica sobre ell les 

dades necessàries i calcula 

l’àrea. 

CSC, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Dibuixa a mà alçada el 

desenvolupament d’un 

con, indica sobre ell les 

dades necessàries i calcula 

l’àrea. 

  5.3.  Dibuixa a mà alçada el 

desenvolupament d’un 

tronc de con, indica sobre 

ell les dades necessàries i 

calcula l’àrea. 

  6.  Conéixer i aplicar les 

fórmules per al càlcul 

de la superfície d’una 

esfera, d’un casquet 

esfèric o d’una zona 

esfèrica. 

  6.1.  Calcula la superfície 

d’una esfera, d’un casquet 

o d’una zona esfèrica, 

aplicant les corresponents 

fórmules. CMCT, 

CD   6.2.  Coneix la relació entre la 

superfície d’una esfera i la 

del cilindre que l’embolica, 

i utilitza aquesta relació 

per a calcular l’àrea de 



casquets i zones 

esfèriques. 

  7.  Reconéixer, 

relacionar i calcular 

àrees d’algunes 

seccions de poliedres 

i cossos de revolució. 

  7.1.  Relaciona figures planes 

amb les seccions d’un cos 

geomètric. 

CMCT, 

CSC, 

CD, 

CAA 
  7.2.  Calcula àrees de seccions 

de cossos geomètrics. 

 

 COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Entendre el context 

sociocultural de la llengua, 

així com la seua història per 

a un millor ús de la mateixa. 

Pregunta i mostra interés per 

l’origen etimològic dels 

conceptes apresos. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Selecciona les idees més 

importants del text i les 

comprén. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprometre’s amb l’ús 

responsable dels recursos 

naturals per a promoure un 

desenvolupament sostenible. 

Evita el malbaratament dels 

materials en la realització de 

tasques. 

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

les tecnologies. 

Utilitza les eines tecnològiques 

per a resoldre els exercicis 

matemàtics respectant les 

normes de la Xarxa. 

Actualitzar l’ús de les 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Busca la informació adequada a 

la Xarxa per a resoldre els seus 

exercicis. 

Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en 

favor de l’aprenentatge. 

Intenta trobar nous mètodes de 

resolució preguntant els 

professors sobre els exercicis. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

de participació establits. 

Participa en les preguntes i en 

les correccions d’exercicis que 

es fan a classe. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Mostra interés realitzant 

preguntes sobre les noves 

tasques proposades. 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Lliura els treballs i els exercicis 

a temps i correctament acabats. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

Demostra el seu interés 

mitjançant preguntes i recerca 

d’informació sobre l’art 



(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

arquitectònic relacionat amb la 

unitat. 

 

 

 UNITAT 12 

Títol 
Mesura del volum 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Manejar les unitats de volum i calcular el volum dels cossos geomètrics més coneguts. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Unitats de volum en el 

SMD 

-  Capacitat i volum. 

-  Unitats de volum i 

capacitat. Relacions i 

equivalències. 

Múltiples i divisors. 

-  Operacions amb 

mesures de volum. Pas 

de forma complexa a 

incomplexa, i 

viceversa. 

Principi de Cavalieri 

-  Càlcul del volum de 

paral·lelepípedes, 

ortoedres i cubs. 

Aplicació al càlcul 

d’altres volums. 

  1.  Comprendre el 

concepte de mesura 

del volum i conéixer i 

manejar les unitats 

de mesura del SMD. 

  1.1.  Calcula el volum de 

policubs per recompte 

d’unitats cúbiques. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Utilitza les equivalències 

entre les unitats de volum 

del SMD per a efectuar 

canvis d’unitats. 

  1.3.  Passa una quantitat de 

volum de forma complexa 

a incomplexa, i viceversa. 

  2.  Conéixer i utilitzar les 

fórmules per a 

calcular el volum de 

prismes, cilindres, 

piràmides, cons i 

esferes (doneu-vos 

les dades per a 

l’aplicació immediata 

d’aquestes). 

  2.1.  Calcula el volum de 

prismes, cilindres, 

piràmides, cons o esferes, 

utilitzant les 

corresponents fórmules 

(es donarà la figura i 

sobre ella les dades 

necessàries). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 



-  Volum de cossos 

geomètrics.  

Volum de prismes i 

cilindres 

-  Volum de piràmides i 

cons. 

-  Volum del tronc de 

piràmide i del tronc de 

con. 

-  Volum de l’esfera i 

cossos associats. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de 

problemes que 

impliquen el càlcul de 

volums. 

  3.  Resoldre problemes 

geomètrics que 

impliquen el càlcul de 

volums. 

  3.1.  Calcula el volum d’un 

prisma de manera que 

calga calcular prèviament 

alguna de les dades per a 

poder aplicar la fórmula 

(per exemple, calcular el 

volum d’un prisma 

hexagonal coneixent 

l’altura i l’aresta de la 

base). 

CMCT, 

CSC, 

CCL 

  3.2.  Calcula el volum d’una 

piràmide de base regular, 

coneixent les arestes 

lateral i bàsica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volum d’un con 

coneixent el radi de la 

base i la generatriu (o 

similar). 

  3.4.  Calcula el volum de 

troncs de piràmide i de 

troncs de con. 

  3.5.  Calcula el volum de 

cossos compostos. 

  3.6.  Resol altres problemes de 

volum (per exemple, que 

impliquen el càlcul de 

costos, que combinen 

amb el càlcul de 

superfícies, etc.). 

 

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Manté una actitud correcta, el 

contacte visual pertinent i 

mostra un llenguatge no verbal 

adequat per a l’estudi a l’aula. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Respon a les preguntes dels 

diferents textos d’ampliació del 

tema. 



Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Resol problemes i traduïx els 

resultats a les diferents unitats 

de mesura pertinents. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Realitza exercicis i 

autoavaluacions amb autonomia 

al web. 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Utilitza informació coherent i 

correcte servei del web als seus 

exercicis. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Fa preguntes, busca 

alternatives i utilitza diferents 

estratègies d’aprenentatge. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Es comporta de forma correcta i 

respectuosa amb els seus 

companys i companyes, així 

com amb els seus professors i 

professores. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball, 

superant les dificultats. 

No abandona els exercicis que li 

suposen més esforç, 

perseverant en la recerca 

d’informació fins a aconseguir 

resoldre’ls. 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el 

treball. 

És respectuós amb els temes 

que es tracten a classe i complix 

les normes de convivència. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra interés pels exercicis 

relacionats amb cultures 

alienes. 

 

 

 UNITAT 13 

Títol 
Funcions 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Manejar les funcions i les seues formes de representació: enunciat, taula de valors, 

expressió algebraica i gràfica.  

  2. Reconéixer, representar i analitzar les funcions lineals. 



 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Les funcions i els seus 

elements 

-  Nomenclatura: variable 

dependent, variable 

independent, 

coordenades, 

assignació de valors y a 

valors x. 

-  Elaboració de la 

gràfica donada per un 

enunciat. 

-  Diferenciació entre 

gràfiques que 

representen funcions 

i altres que no ho fan. 

-  Creixement i 

decreixement de 

funcions. 

-  Reconeixement de 

funcions creixents i 

decreixents. 

-  Lectura i comparació 

de gràfiques. 

-  Funcions donades per 

taules de valors. 

-  Construcció de 

gràfiques elaborant, 

prèviament, una taula 

de valors. 

-  Funcions donades per 

una expressió analítica. 

Funcions lineals 

-  Funcions de 

proporcionalitat del 

tipus y = mx. 

  1.  Conéixer i manejar el 

sistema de 

coordenades 

cartesianes. 

  1.1.  Localitza punts en el pla a 

partir de les seues 

coordenades i anomena 

punts del pla escrivint les 

seues coordenades. 

SIEP, 

CMCT, 

CEC 

  2.  Comprendre el 

concepte de funció i 

reconéixer, 

interpretar i analitzar 

les gràfiques 

funcionals. 

  2.1.  Distingix si una gràfica 

representa o no una 

funció. 

CSC, 

CAA, 

CMCT 

  2.2.  Interpreta una gràfica 

funcional i l’analitza, 

reconeixent els intervals 

constants, els de 

creixement i els de 

decreixement. 

  3.  Construir la gràfica 

d’una funció a partir 

de la seua equació. 

  3.1.  Atesa l’equació d’una 

funció, construïx una taula 

de valors (x, y) i la 

representa, punt per punt, 

en el pla cartesià. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

  4.  Reconéixer, 

representar i 

analitzar les funcions 

lineals. 

  4.1.  Reconeix i representa una 

funció de proporcionalitat, 

a partir de l’equació, i obté 

el pendent de la recta 

corresponent. 

CD, 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Reconeix i representa una 

funció lineal a partir de 

l’equació i obté el pendent 

de la recta corresponent. 

  4.3.  Obté el pendent d’una 

recta a partir de la seua 

gràfica. 

  4.4.  Identifica el pendent d’una 

recta i el punt de tall amb 

l’eix vertical a partir de la 

seua equació, donada en 

la forma y = mx + n. 



-  Pendent d’una recta. 

-  Deducció dels 

pendents de rectes a 

partir de 

representacions 

gràfiques o a partir de 

dos dels seus punts. 

-  Les funcions lineals 

y = mx + n. 

-  Identificació del paper 

que representen els 

paràmetres m i n en  

y = mx + n. 

-  Representació d’una 

recta donada per una 

equació i obtenció de 

l’equació a partir d’una 

recta representada 

sobre paper 

quadriculat. 

-  La funció constant  

y = k. 

  4.5.  Obté l’equació d’una recta 

a partir de la seua gràfica. 

  4.6.  Reconeix una funció 

constant per la seua 

equació o per la seua 

representació gràfica. 

Representa la recta y = k 

o escriu l’equació d’una 

recta paral·lel a l’eix 

horitzontal. 

  4.7.  Escriu l’equació 

corresponent a la relació 

lineal existent entre dues 

magnituds i la representa. 

 

 COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Guarda silenci a classe i 

participa respectant els torns de 

paraula. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Extrau dades correctament dels 

enunciats dels exercicis. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes. 

Resol exercicis i problemes, 

explicant amb facilitat els 

procediments i exposant els 

resultats. 

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Utilitza el web per a consultar la 

teoria pertinent per a les 

tasques proposades de 

matemàtiques. 



Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Es basa en els mitjans digitals 

com a eina d’ajuda per a 

resoldre els problemes 

matemàtics. 

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge. 

Desenvolupa les diferents eines 

en l’estudi i entrenament de les 

matemàtiques en funció de la 

tasca assignada: ampliació 

d’informació, treball en equip, 

investigació a Internet... 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Mostra respecte per tots els 

seus companys i companyes, i 

pel personal docent. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball, 

superant dificultats. 

S’esforça en les tasques, busca 

alternatives, identifica els seus 

errors i els corregix. 

Assumir les responsabilitats i 

donar compte d’elles. 

Treballa de manera autònoma i 

lliura els treballs a temps. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Presenta els treballs amb 

pulcritud: respecta marges, 

mostra una lletra clara i realitza 

gràfiques correctament 

representades. 

 

 UNITAT 14 

Títol 

Estadística 

 

  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Realitzar estudis estadístics (tabulant dades, representant-los gràficament) i 

interpretar taules i gràfiques estadístiques. 

  2. Calcular paràmetres estadístics relatius a una distribució. 

 CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    



Procés per a realitzar una 

estadística 

-  Presa de dades. 

-  Elaboració de taules i 

gràfiques. 

-  Càlcul de paràmetres. 

Variables estadístiques 

-  Variables estadístiques 

quantitatives i 

qualitatives. 

-  Identificació de 

variables qualitatives o 

quantitatives. 

-  Freqüència. Taula de 

freqüències. 

-  Elaboració de taules de 

freqüència a partir de: 

Dades aïllades. 

Dades agrupades en 

intervals (donant els 

intervals). 

Representació gràfica 

d’estadístiques 

-  Diagrames de barres.  

-  Histogrames. 

-  Diagrames de sectors. 

-  Diagrama de caixa i 

bigotis. 

-  Construcció de gràfiques 

a partir de taules 

estadístiques. 

-  Interpretació de gràfiques. 

Paràmetres estadístics 

-  Mitjana o mediana.  

-  Mitjana, quartils. 

-  Moda. 

-  Recorregut o rang. 

-  Desviació mitjana. 

Taules de doble entrada 

-  Interpretació de les dades 

contingudes en taules de 

doble entrada. 

  1.  Conéixer el 

concepte de 

variable estadística 

i diferenciar els 

seus tipus. 

  1.1.  Distingix entre variables 

qualitatives i quantitatives 

en distribucions 

concretes. 

CCL, 

CEC, 

CSC 

  2.  Elaborar i 

interpretar taules 

estadístiques amb 

les dades 

agrupades. 

  2.1.  Elabora i interpreta taules 

estadístiques senzilles 

(relatives a variables 

discretes). 

SIEP, 

CMCT 

  3.  Representar 

gràficament 

informació 

estadística donada 

mitjançant taules i 

interpretar 

informació 

estadística donada 

gràficament. 

  3.1.  Representa i interpreta 

informació estadística 

donada gràficament 

(diagrames de barres, 

polígons de freqüències, 

histogrames, diagrames 

de sectors...). 
CMTC, 

CD, 

CAA   3.2.  Interpreta pictogrames, 

piràmides de població i 

climogrames. 

  3.3.  Elabora i interpreta un 

diagrama de caixa i 

bigotis. 

  4.  Calcular els 

paràmetres 

estadístics bàsics 

relatius a una 

distribució. 

  4.1.  Calcula la mitjana, la 

mediana, la moda i la 

desviació mitjana d’un 

xicotet conjunt de valors 

(entre 5 i 10). 

CMTC, 

CD, 

SIEP 

  4.2.  En una taula de 

freqüències, calcula la 

mitjana i la moda. 

  4.3.  En un conjunt de dades 

(no pas més de 20), obté 

mesures de posició:  Me, 

Q1 i Q3. 

 

  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  



Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Utilitza amb facilitat i precisió els 

termes matemàtics. 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Utilitza un vocabulari rigorós i 

específic en redactar tant en les 

tasques com en els exàmens. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Llig i interpreta de manera 

correcta les taules i les 

gràfiques estadístiques. 

Competència digital 

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

d’informació obtinguda a 

través de mitjans tecnològics. 

Busca informació en mitjans 

digitals, la selecciona i processa 

correctament i la utilitza per a 

resoldre problemes estadístics. 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Es basa en pàgines web, 

enciclopèdies i altres materials 

didàctics per a l’ampliació de 

coneixements matemàtics. 

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

passos següents en funció 

dels resultats intermedis. 

Respecta els passos necessaris 

per a resoldre els exercicis. 

Competències socials i 

cíviques 

Conéixer les activitats 

humanes, adquirir una idea 

de la realitat històrica a partir 

de diferents fonts i identificar 

les implicacions que té viure 

en un Estat social i 

democràtic de dret ratificat 

per una constitució. 

Treballa en equip respectant els 

companys i companyes, 

valorant les opinions alienes i 

prenent decisions de forma 

democràtica. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Realitza les activitats 

proposades amb responsabilitat 

i assumix i corregix els seus 

errors. 

Encomanar entusiasme per 

la tasca i tindre confiança en 

les possibilitats d’assolir 

objectius. 

Realitza les activitats i mostra 

interés per aprendre dels seus 

errors i superar-los. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Respecta les opinions dels 

altres a l’hora de treballar en les 

tasques de la unitat. 

 



 UNITAT 15 

Títol 
Atzar i probabilitat 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Assignar probabilitats a diferents esdeveniments en experiències aleatòries i utilitzar 

estratègies per al càlcul de probabilitats tals com diagrames en arbre o taules de 

contingència. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Esdeveniments 

-  Experiència aleatòria. 

-  Espai mostral. 

-  Esdeveniment aleatori. 

-  Esdeveniment 

individual. 

-  Esdeveniment segur. 

Probabilitat 

-  Probabilitat d’un 

esdeveniment. 

-  Probabilitat en 

experiències regulars. 

-  Probabilitat en 

experiències irregulars. 

-  Llei de Laplace. 

Càlcul de probabilitats 

-  Diagrama en arbre. 

-  Repartiment de la 

probabilitat en una 

ramificació. 

-  Taules de contingència. 

  1.  Identificar les 

experiències i els 

esdeveniments 

aleatoris, analitzar 

els seus elements i 

descriure’ls amb la 

terminologia 

adequada. 

  1.1.  Distingix, entre diverses 

experiències, les que són 

aleatòries. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

  1.2.  Davant d’una experiència 

aleatòria senzilla, obté 

l’espai mostral, descriu 

diferents esdeveniments i 

els classifica segons la 

seua probabilitat 

(assegurances, 

probables, molt 

probables, poc 

probables...). 

  2.  Comprendre el 

concepte de 

probabilitat i assignar 

probabilitats a 

diferents 

esdeveniments en 

experiències 

aleatòries. 

  2.1.  Aplica la llei de Laplace 

per a calcular la 

probabilitat 

d’esdeveniments 

pertanyents a 

experiències aleatòries 

regulars. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  2.2.  Construïx taules de 

freqüències absolutes i 

relatives a partir del llistat 

de resultats d’una 

experiència aleatòria 

realitzada de forma 

reiterada. 



  2.3.  Construïx i interpreta 

taules de freqüències 

associades a diferents 

esdeveniments i, a partir 

d’elles, estima la 

probabilitat dels mateixos. 

  3.  Utilitzar estratègies 

per al càlcul de 

probabilitats tals com 

diagrames en arbre i 

taules de 

contingència. 

  3.1.  Utilitza el diagrama en 

arbre per a realitzar 

recomptes sistemàtics i 

calcula probabilitats a 

partir d’aquests. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

  3.2.  Resol problemes de 

probabilitat en els quals 

les dades vénen donades 

en taules de contingència. 

 

COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Extrau les dades dels enunciats 

i resumix breument les tasques 

demanades en els problemes i 

activitats matemàtiques. 

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Exposa a classe amb facilitat les 

idees relacionades amb les 

tasques proposades. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Fa servir correctament els 

diferents mètodes per a resoldre 

problemes de probabilitat. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza el web per a buscar 

informació i dades pertinents 

per a l’estudi de la probabilitat. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Fa ús de les noves tecnologies 

(ordinadors, tablets, mòbils...) 

per a buscar informació de 

suport per a l’estudi. 

Aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos que 

s’han de realitzar en el 

procés d’aprenentatge. 

Organitza de forma eficient el 

treball i les tècniques a utilitzar 

per a resoldre problemes de 

probabilitat. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Valora les aportacions que 

plantegen els seus companys i 



companyes, i mostra interés per 

a aprendre de les seues idees. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar recursos 

personals basant-se en les 

fortaleses pròpies. 

Participa amb iniciativa en 

classe, utilitzant totes les seues 

capacitats per a resoldre 

problemes i activitats tant 

individualment com en equip. 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

Treballa de manera autònoma i 

supera les seues limitacions 

buscant suport al material 

escolar (llibre de l’alumnat, 

Internet...) sense necessitat de 

fer preguntes. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Participa amb entusiasme i 

interés (fent preguntes, 

comentaris, prenent notes, etc.) 

en la introducció a la història de 

la probabilitat. 

 

 

Temporalització 

 
2n ESO 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Naturals  
T2.Enters 
T3. Decimals-fraccions 
T4.Operacions amb fraccions 
 

T5. Proporcionalitat i 
percentatge 
T6. Àlgebra 
T7. Equacions 
T8.Sistemes d’Equacions 
 
 

T9.Pitàgores semblança 
T11-T12. Volum i mesura 
T13.Funcions 
T14-T15.Probabilitat   i 
estadística.  

 

 

 

 

3r ESO  

3r ESO ACADÈMIQUES



UNITAT 1 

Títol 

Fraccions i decimals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els nombres fraccionaris, operar amb ells i utilitzar-los per a la resolució de 
problemes. 

  2.  Conéixer els diferents tipus de nombres decimals i la seua relació amb les fraccions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Nombres racionals. 
Expressió fraccionària 

-  Nombres enters. 

-  Fraccions. 

-  Fraccions pròpies i 
impròpies. 

-  Simplificació i 
comparació. 

-  Operacions amb 
fraccions. La fracció 
com a operador. 

-  Representació dels 
nombres fraccionaris en 
la recta numèrica. 

  1.  Conéixer els 
nombres fraccionaris, 
la relació entre 
fraccionaris i 
decimals i 
representar-los sobre 
la recta. 

  1.1.  Representa 
aproximadament fraccions 
sobre la recta i 
descompon una fracció 
impròpia en part entera 
més una fracció pròpia. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Simplifica i compara 

fraccions.  

  1.3.  Passa una fracció a 
nombre decimal i un 
nombre decimal a fracció. 

  1.4.  Calcula la fracció d’una 
quantitat. Calcula la 
quantitat coneixent la 
fracció corresponent.  

Nombres decimals i 
fraccions 

  2.  Realitzar operacions 
amb nombres 
racionals. 

  2.1.  Realitza operacions 
combinades amb 
nombres racionals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



-  Representació 
aproximada d’un 
nombre decimal sobre 
la recta. 

-  Tipus de nombres 
decimals: exactes, 
diaris i d’altres. 

-  Pas de fracció a 
decimal. 

-  Pas de decimal exacte i 

decimal periòdic a 

fracció. 

  2.2.  Compara nombres 
decimals i realitza 
operacions combinades 
amb decimals. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

Resolució de problemes 
amb nombres decimals 
i fraccionaris 

  3.  Resoldre problemes 
amb nombres enters, 
decimals i 
fraccionaris. 

  3.1  Resol problemes per als 
quals es necessiten la 
comprensió i el maneig de 
l’operatòria amb nombres 
fraccionaris.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i 
les normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar 
textos escrits i orals. 

Definix i fa servir correctament 
conceptes relacionats amb els 
diferents tipus de nombres 
decimals.  

Produir textos escrits de 
diversa complexitat per al seu 
ús en situacions quotidianes o 
de diferents assignatures. 

Inventa problemes referits a la 
vida quotidiana que necessiten 
els nombres decimals o 
fraccionaris. 

Entendre el context 
sociocultural de la llengua, així 
com la seua història per a un 
millor ús de la mateixa. 

Utilitza els continguts històrics 
per a entendre millor l’evolució 
de les fraccions a partir de les 
sexagesimals i l’ús exclusiu de 
fraccions unitàries.  

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: 
operacions, magnituds, 
percentatges, proporcions, 
formes geomètriques, criteris 

Reconeix la necessitat de 
treballar amb decimals i 
fraccions i passa d’una a un 
altre sense dificultat.  



de mesurament i codificació 
numèrica. 

Expressar-se amb propietat en 
el llenguatge matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 
llenguatge universal matemàtic, 
així com la necessitat de la 
prioritat d’operacions universal, 
sabent aplicar-la de manera 
efectiva amb tota mena de 
nombres. 

Aplicar estratègies de 
resolució de problemes a 
situacions de la vida 
quotidiana. 

Crea les seues pròpies 
estratègies de resolució de 
problemes i les manifesta 
posant-lo en pràctica a la 
secció: «Taller de 
matemàtiques». 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos en 
http://anayaeducacion.com per 
a obtindre informació 
complementària respecte de la 
unitat.  

Comprendre els missatges que 
vénen dels mitjans de 
comunicació. 

Llig i interpreta diferents 
nombres de la vida quotidiana.  

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 
prendre decisions sobre els 
següents en funció dels 
resultats intermedis. 

Coneix la prioritat d’operacions i 
l’aplica de forma efectiva de 
manera que, si el resultat final 
no és el correcte, revisa els 
passos intermedis per a 
localitzar, per ell mateix, l’error.  

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals de 
la unitat i es proposa la 
realització d’activitats «tipus» 
com les treballades en la unitat 
per a autoavaluar els 
coneixements adquirits. 

Competències socials i 
cíviques 

Aplicar drets i deures de la 
convivència ciutadana en el 
context de l’escola. 

Coneix quins són els seus 
deures a l’aula i els aplica, 
afavorint la convivència en ella. 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats. 

Ajuda de forma espontània als 
seus companys que presenten 
alguna dificultat per a aplicar les 
destreses desenvolupades en la 
unitat.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 
social i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, mostra 
iniciativa i interés per conéixer, i 
treballa el rigor matemàtic. 



Optimitzar recursos personals 
basant-se en les fortaleses 
pròpies. 

Utilitza els seus coneixements 
previs en la matèria i les seues 
fortaleses a l’hora d’enfrontar-se 
a qualsevol tasca dificultosa. 

Consciència i expressions 
culturals 

Valorar la interculturalitat com 
una font de riquesa personal i 
cultural. 

Reconeix la importància dels 
estudis previs de les diferents 
civilitzacions per a arribar al 
desenvolupament actual que 
tenen les matemàtiques.  

 

 

 UNITAT 2 

Títol 

Potències i arrels 

 
2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer les potències d’exponent enter i les seues propietats i aplicar-les en les 
operacions on intervinguen. 

  2.  Conéixer el concepte de soca-rel enèsima d’un nombre i aplicar-lo al càlcul d’arrels 
exactes. 

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

 
   



Potenciació 

-  Potències d’exponent 
enter. Propietats. 

-  Operacions amb 
potències d’exponent 
enter i base racional. 
Simplificació. 

  1.  Conéixer les 
potències d’exponent 
enter i aplicar les 
seues propietats en 
les operacions amb 
nombres racionals.  

  1.1.  Calcula potències 
d’exponent enter i 
expressa un nombre 
com a potència 
d’exponent enter. 

  1.2.  Calcula i simplifica 
expressions aritmètiques 
aplicant les propietats de 
les potències d’exponent 
enter.  

  1.3.  Resol operacions 
combinades en les quals 
apareixen expressions 
amb potències 
d’exponent enter. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Arrels exactes 

-  Arrel quadrada, arrel 
cúbica. Altres arrels. 

-  Obtenció de l’arrel 
enèsima exacta d’un 
nombre 
descomponent-lo en 
factors. 

  2.  Conéixer el concepte 
de soca-rel enèsima 
d’un nombre racional i 
calcular arrels exactes 
de nombres racionals. 

  2.1.  Calcula arrels exactes 
de nombres racionals 
justificant el resultat 
mitjançant el concepte 
de soca-rel enèsima. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Radicals 

-  Conceptes i 
propieades. 

-  Simplificació de 
radicals. 

  3.  Conéixer algunes 
propietats dels 
radicals i aplicar-les 
en la simplificació en 
casos senzills. 

  3.1.  Simplifica radicals en 
casos senzills. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Notació científica 

-  Notació científica per a 
nombres molt grans o 
molt xicotets. 

-  Operacions en notació 
científica. 

-  La notació científica a 
la calculadora. 

  4.  Conéixer i manejar la 
notació científica. 

  4.1.  Utilitza la notació 
científica per a 
expressar nombres 
grans o xicotets i 
expressa amb totes les 
seues xifres un nombre 
escrit en notació 
científica. 

  4.2.  Realitza operacions amb 
nombres en notació 
científica.  

  4.3.  Utilitza la calculadora 
per a operar en notació 
científica. 

 
 
  4.4.  Resol problemes 

utilitzant la notació 
científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



Nombres racionals i 
irracionals 

-  Nombres racionals. 

-  Nombres irracionals. 

  5.  Reconéixer nombres 

racionals i irracionals. 

  5.1.  Classifica nombres de 
diferents tipus 
identificant, entre ells, 
els irracionals. CCL, 

CMCT, 

CAA 

 
 

 

 

 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les 
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos 
escrits i orals. 

Definix i fa servir 
correctament els termes 
«potència» i «arrel» i sap 
quina és la relació entre 
ambdós.  

Comprendre el sentit dels textos 
escrits i orals. 

Comprén els textos que es 
presenten en la unitat i extrau 
la informació adequada per a 
treballar amb ells i respondre 
a les qüestions que es 
plantegen.  

Utilitzar els coneixements sobre 
la llengua per a buscar 
informació i llegir textos en 
qualsevol situació. 

Utilitza el vocabulari adquirit 
en la unitat sobre notació 
científica per a llegir i 
entendre textos de la vida 
quotidiana que tracten amb 
aquestes magnituds.  

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnología 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, 
proporcions, formes 
geomètriques, criteris de 
mesurament i codificació 
numèrica. 

Coneix i utilitza les propietats 
de les potències per a operar 
amb elles i simplificar 
expressions en les quals 
apareixen.  



Reconéixer la importància de la 
ciència en la nostra vida 
quotidiana. 

Entén com ha anat 
evolucionant la nomenclatura 
utilitzada per a mesurar 
nombres grans a través dels 
temps i què ha motivat 
aquests avenços.  

Aplicar estratègies de resolució 
de problemes a situacions de la 
vida quotidiana. 

Aplica les estratègies 
apreses sobre resolució de 
problemes quan s’enfronta a 
problemes en els que es 
requerixen operar amb 
potències o nombres 
expressats en notació 
científica.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora 
de forma adequada 
coneixent les tecles per a 
introduir i interpretar nombres 
en notació científica i operar 
amb ells.  

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament creatiu, 
crític, emocional, 
interdependent... 

Aplica els coneixements 
adquirits prèviament sobre 
potències per a aplicar-los a 
les operacions amb nombres 
en notació científica.  

Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats. 

Ajuda de forma espontània 
als seus companys que 
presenten alguna dificultat 
per a aplicar les destreses 
desenvolupades en la unitat.  

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

Respecta la forma de 
resolució de les operacions 
amb potència i radicals 
proposades pels seus 
companys sempre que siga 
correcta matemàticament.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 
i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 
mostra iniciativa i interés per 
conéixer, i treballa la 
«curiositat científica». 

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució 
del pensament científic. 

Reconeix la importància de la 
creació del SND ja que va 
donar lloc no només a 
l’aplicació de les 
matemàtiques en situacions 
quotidianes, si no al 
desenvolupament de les 
mateixes, promovent la 



creació d’una notació 
manejable i senzilla. 

 

 UNITAT 3 

Títol 

Problemes aritmètics 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Aproximar una quantitat a un ordre determinat i ser conscient de l’error comés. 

  2.  Manejar amb facilitat els percentatges i resoldre problemes amb ells. 

  3.  Resoldre problemes aritmètics (proporcionalitat, repartiments, barreges, mòbils). 

  3.CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Nombres aproximats 

-  Arredoniment. Xifres 
significatives. 

-  Errors. Error absolut i 
error relatiu. 

-  Relació de la cota d’error 
comés amb les xifres 
significatives de 
l’expressió aproximada.  

  1.  Expressar una 
quantitat amb un 
nombre adequat 
de xifres 
significatives i 
valorar l’error 
comés. 

  1.1.  Utilitza un nombre 
raonable de xifres 
significatives per a 
expressar una quantitat. 

  1.2.  Aproxima un nombre a un 
ordre determinat, 
reconeixent l’error comés. 

  1.3.  Compara l’error relatiu de 
dues quantitats.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemes de 
proporcionalitat 

-  Problemes tipus de 
proporcionalitat simple. 

-  Problemes tipus de 
proporcionalitat 
composta. 

  2.  Resoldre 
problemes de 
proporcionalitat 
simple i 
composta. 

  2.1.  Resol problemes de 
proporcionalitat simple.  

  2.2.  Resol problemes de 
proporcionalitat composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



Problemes clàssics 

-  Problemes de 
repartiments. 

-  Problemes de barreges. 

-  Problemes de moviments. 

  3.  Resoldre 
problemes 
aritmètics 
clàssics. 

  3.1.  Resol problemes de 
repartiments 
proporcionals. 

  3.2.  Resol problemes de 
barreges. 

  3.3.  Resol problemes de 
moviments. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Càlcul amb percentatges 

-  Problemes de 
percentatges. 

-  Càlcul de la part, del total 
i del tant per cent aplicat. 

-  Problemes d’augments i 
disminucions percentuals. 

-  Càlcul de la quantitat 
final, de la inicial i de 
l’índex de variació. 

-  Encadenament de 
variacions percentuals. 

-  Interés compost. 

  4.  Manejar amb 
facilitat els 
percentatges i 
resoldre 
problemes amb 
ells. 

 

  4.1.  Relaciona percentatges 
amb fraccions i amb 
nombres decimals, calcula 
el percentatge d’una 
quantitat i la quantitat 
inicial atés el percentatge i 
troba el percentatge que 
representa una part. 

  4.2.  Resol problemes 
d’augments i disminucions 
percentuals. 

  4.3.  Resol problemes en els 
quals s’encadenen 
augments i disminucions 
percentuals. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

 

  

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

S’expressa de forma correcta 
quan intervé en l’aula 
utilitzant expressions 
coherents i adequades per a 
cada ocasió. 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 
les explicacions i correccions 
de classe, preguntant dubtes 
pertinents de forma clara i 
respectant el torn de paraula.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de la 
ciència en la nostra vida 
quotidiana. 

Entén com l’evolució de la 
ciència ha permés a l’home, 
al llarg de la història, 
desenvolupar-se com a tal i 



avançar en el seu 
desenvolupament. 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, 
proporcions, formes 
geomètriques, criteris de 
mesurament i codificació 
numèrica, etc. 

Coneix els errors que 
comente en realitzar una 
aproximació i quines són les 
xifres significatives de la 
quantitat suggerida.  

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format 
gràfic.  

S’ajuda de gràfics i taules per 
a resoldre alguns tipus de 
problemes que es presenten 
en la unitat.  

Competència digital 

Elaborar i publicitar informació 
pròpia derivada d’informació 
obtinguda a través de mitjans 
tecnològics. 

Elabora un díptic amb els 
tipus de problemes vistos en 
la unitat i el procés per a la 
seua resolució mitjançant un 
programa informàtic i el 
presenta als seus companys.  

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza convenientment la 
calculara per al càlcul de 
percentatges o interés 
compost valorant la facilitats 
que açò produïx en el seu 
treball. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament creatiu, 
crític, emocional, 
interdependent... 

Aplica destreses de 
pensament creatiu per a 
construir nous problemes i 
plantejar-los-els als seus 
companys.  

Planificar els recursos 
necessaris i els passos a 
realitzar en el procés 
d’aprenentatge. 

És conscient de com és el 
seu procés d’aprenentatge i 
de què és el que necessita 
per a aprendre, planificant 
anteriorment quins recursos 
necessita perquè l’esmentat 
procés siga efectiu.  

Competències socials i 
cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 
amb els altres en situacions de 
convivència i treball i per a la 
resolució de conflictes. 

Es comunica amb els seus 
companys de forma activa 
quan es desenvolupen 
situacions de treball comú a 
l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Gestionar el treball del grup 
coordinant tasques i temps. 

Coordina adequadament el 
temps i les tasques de cada 



component quan realitza 
activitats grupals.  

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a les 
persones que han contribuït al 
seu desenvolupament. 

Valora la contribució que va 
realitzar Tales de Mileto i 
Pitàgores al concepte de 
proporció.  

 

 

 UNITAT 4 

Títol 

Progressions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer i manejar la nomenclatura pròpia de les successions i familiaritzar-se amb la 
recerca de regularitats numèriques. 

  2.  Conéixer i manejar amb facilitat les progressions aritmètiques i geomètriques i aplicar-les a 
situacions problemàtiques. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ci ència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Successions 

-  Terme general. 

-  Obtenció de termes 
d’una successió atés 
el seu terme general. 

-  Obtenció del terme 
general coneixent 
alguns termes. 

-  Forma recurrent. 

-  Obtenció de termes 
d’una successió 
donada en forma 
recurrent. 

-  Obtenció de la forma 

  1.  Conéixer i manejar 
la nomenclatura 
pròpia de les 
successions i 
familiaritzar-se 
amb la recerca de 
regularitats 
numèriques. 

  1.1.  Escriu un terme concret 
d’una successió donada 
mitjançant el seu terme 
general, o de forma 
recurrent. 

  1.2.  Obté el terme general 
d’una successió donada 
pels seus primers termes 
(casos molt senzills). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 



recurrent a partir 
d’alguns termes de la 
successió. 

Progressions 
aritmètiques 

-  Concepte. Identificació. 

-  Relació entre els 
diferents elements d’una 
progressió aritmètica. 

-  Obtenció d’un d’ells a 
partir dels altres. 

-  Suma de termes 
consecutius d’una 
progressió aritmètica. 

  2.  Conéixer i manejar 
amb facilitat les 
progressions 
aritmètiques. 

  2.1.  Reconeix les 
progressions aritmètiques 
i calcula la seua 
diferència, el seu terme 
general i obté un terme 
qualsevol. 

  2.2.  Calcula la suma dels 
primers termes d’una 
progressió aritmètica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Progressions 
geomètriques 

-  Concepte. Identificació. 

-  Relació entre els 
diferents elements d’una 
progressió geomètrica. 

-  Obtenció d’un d’ells a 
partir dels altres. 

-  Suma de termes 
consecutius d’una 
progressió 
geomètrica. 

-  Suma dels infinits 
termes d’una progressió 
geomètrica amb | r | <1. 

  3.  Conéixer i manejar 

amb facilitat les 
progressions 
geomètriques.  

  3.1.  Reconeix les 

progressions 
geomètriques, calcula la 
seua raó, el seu terme 
general i obté un terme 
qualsevol.  

  3.2.  Calcula la suma dels 
primers termes d’una 
progressió geomètrica. 

  3.3.  Calcula la suma dels 
infinits termes d’una 
progressió geomètrica 
amb | r | <1. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Resolució de problemes 
de progressions 

  4.  Aplica les 
progressions 
aritmètiques i 
geomètriques a la 
resolució de 
problemes. 

  4.1.  Resol problemes, amb 
enunciat, de progressions 
aritmètiques. 

  4.2.  Resol problemes, amb 
enunciat, de progressions 
geomètriques. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
 

  



4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, les 
estructures lingüístiques i les 
normes ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i orals. 

Definix i fa servir 
correctament conceptes 
relacionats amb els 
coneixements adquirits en 
la unitat. 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol context: 
torn de paraula, escolta atenta a 
l’interlocutor... 

Manté una escolta activa 
en les explicacions i 
correccions de classe, 
preguntant dubtes 
pertinents de forma clara i 
respectant el torn de 
paraula.  

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnología 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, 
proporcions, formes geomètriques, 
criteris de mesurament i codificació 
numèrica. 

Reconeix i diferencia les 
progressions presentades 
en la unitat, així com els 
seus elements i la 
codificació dels mateixos. 

Aplicar estratègies de resolució de 
problemes a situacions de la vida 
quotidiana. 

Aplica les estratègies 
apreses per a la resolució 
de problemes que es 
poden considerar com una 
progressió.  

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic. 

Utilitza correctament la 
notació de la unitat i valora 
la seua conveniència per a 
expressar-se en situacions 
de la vida quotidiana. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el treball i 
facilitar la vida diària.  

Utilitza convenientment la 
calculadora per al càlcul 
dels diferents termes de 
les progressions que es 
demanden.  

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la millora 
del pensament creatiu, crític, 
emocional, interdependent... 

Aplica destreses de 
pensament creatiu per a 
construir noves 
progressions i plantejar-
los-les als seus companys.  



Planificar els recursos necessaris i 
els passos a realitzar en el procés 
d’aprenentatge. 

És conscient de com és el 
seu procés d’aprenentatge 
i de què és el que 
necessita per a aprendre, 
planificant anteriorment 
quins recursos necessita 
perquè l’esmentat procés 
siga efectiu.  

 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 
amb els altres en situacions de 
convivència i treball i per a la 
resolució de conflictes. 

Dialoga amb els seus 
companys quan treballa en 
grup afavorint la 
convivència en el mateix.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball superant 
les dificultats. 

Supera amb dedicació i 
esforç els resultats 
adversos que puga 
obtindre i torna a treballar 
sobre el problema en 
qüestió fins que el resol.  

Consciència i expressions 
culturals 

Valorar la interculturalitat com una 
font de riquesa personal i cultural. 

Valora com han contribuït 
les diferents cultures al 
llarg del temps a 
desenvolupar el concepte 
de progressió i quin és la 
seua aplicació la utilitat 
actual. 

 

 UNITAT 5 

Títol 

El llenguatge algebraic 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els conceptes i la terminologia propis de l’àlgebra. 

  2.  Operar amb expressions algebraiques. 

  3.  Traduir situacions del llenguatge natural a l’algebraic. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials  i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

 
   



El llenguatge algebraic 

-  Traducció del llenguatge 
natural a l’algebraic, i 
viceversa. 

-  Expressions algebraiques: 
monomis, polinomis, 
fraccions algebraiques, 
equacions, identitats... 

-  Coeficient i grau. Valor 
numèric. 

-  Monomis semblants. 

Operacions amb monomis i 
polinomis  

-  Operacions amb monomis: 
suma i producte. 

-  Suma i resta de polinomis. 

-  Producte d’un monomi per 
un polinomi. 

-  Producte de polinomis. 

-  Factor comú. Aplicacions. 

Identitats 

-  Les identitats com igualtats 
algebraiques certes per a 
valors qualssevol de les 
lletres que intervenen. 

-  Distinció entre identitats i 
equacions. Identificació 
d’unes i d’altres. 

-  Identitats notables: quadrat 
d’una suma, quadrat d’una 
diferència i suma per 
diferència. 

-  Utilitat de les identitats per a 
transformar expressions 
algebraiques en altres de 
més senzilles, més còmodes 
de manejar.  

-  Quocient de polinomis. 
Regla de Ruffini. 

 

Fraccions algebraiques 

-  Similitud de les fraccions 
algebraiques amb les 
fraccions numèriques. 

  1.  Conéixer i 
manejar els 
conceptes i la 
terminologia 
propis de 
l’àlgebra. 

  1.1.  Coneix els conceptes de 
monomi, polinomi, 
coeficient, grau, 
monomis semblants, 
identitat i equació i els 
identifica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.  Operar amb 
expressions 
algebraiques. 

  2.1.  Opera amb monomis i 
polinomis. 

  2.2.  Aplica les identitats 
notables per a 
desenvolupar i simplificar 
una expressió 
algebraica. 

  2.3.  Reconeix el 
desenvolupament 
d’identitats notables i ho 
expressa com a quadrat 
d’un binomi o un 
producte de dos factors. 

  2.4.  Calcula el quocient i la 
resta de la divisió de 
polinomis. 

  2.5.  Opera amb fraccions 
algebraiques senzilles. 

  2.6.  Simplifica fraccions 
algebraiques senzilles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Traduir 
situacions del 
llenguatge 
natural a 
l’algebraic. 

  3.1.  Expressa en llenguatge 
algebraic una relació 
donada per un enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



-  Simplificació i reducció a 
comú denominador de 
fraccions algebraiques 
senzilles. 

-  Operacions (suma, resta, 
producte i quocient) de 
fraccions algebraiques 
senzilles. 

 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 
les estructures lingüístiques i les 
normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos 
escrits i orals. 

Definix i fa servir 
correctament conceptes 
relacionats amb els 
coneixements adquirits en la 
unitat. 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, escolta 
atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 
les explicacions i correccions 
de classe, preguntant dubtes 
pertinents de forma clara i 
respectant el torn de paraula.  

Manejar elements de 
comunicació no verbal, o en 
diferents registres, en les 
diverses situacions 
comunicatives. 

Traduïx de manera adequada 
del llenguatge verbal a 
l’algebraic i valora de forma 
positiva aquest registre com 
a element de comunicació 
universal. 

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnología 

Conéixer i utilitzar els elements 
matemàtics bàsics: operacions, 
magnituds, percentatges, 
proporcions, formes 
geomètriques, criteris de 
mesurament i codificació 
numèrica. 

Coneix i utilitza correctament 
diferents expressions 
algebraiques.  

Aplicar mètodes d’anàlisis 
rigoroses per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents àmbits 
(biològic, geològic, físic, químic, 
tecnològic, geogràfic...). 

Aplica de forma adequada 
els coneixements adquirits en 
la unitat per a resoldre 
problemes transformant-los 
prèviament al llenguatge 
algebraic de forma rigorosa, 
fet que li permet comprendre 
millor la realitat que l’envolta.  



Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 
quan realitza les activitats i 
els procediments són clars i 
eficaços.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 
construcció de coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 
en www.anayadigital.com i al 
web per a reforçar i/o ampliar 
els coneixements adquirits en 
la unitat.  

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 
prendre decisions sobre els 
passos següents en funció dels 
resultats intermedis. 

Coneix quins són els passos 
a continuar per a operar amb 
fraccions algebraiques i els 
aplica de forma efectiva de 
manera que, si el resultat 
final no és el correcte, revisa 
els passos intermedis per a 
localitzar, per ell mateix, 
l’error comés.  

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts.  

Organitza els continguts en 
un esquema-resum de 
manera que li permet 
observar, d’un simple colp de 
vista, tots els continguts 
treballats en la unitat.  

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge. 

S’autoavalua després de 
realitzar les activitats 
d’autoavaluació i reflexiona 
sobre els resultats obtinguts.  

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats.  

Ajuda els seus companys 
que presenten alguna 
dificultat en la consecució 
dels objectius del tema de 
forma espontània.  

Desenvolupar capacitat de diàleg 
amb els altres en situacions de 
convivència i treball i per a la 
resolució de conflictes. 

Respecta les opinions 
expressades pels companys 
en situacions de treball 
comú. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball 
superant les dificultats. 

Supera amb dedicació i 
esforç els resultats adversos 
que puga obtindre i torna a 
treballar sobre el problema 
en qüestió fins que el resol.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució 
del pensament científic. 

Reconeix la importància de la 
creació d’un llenguatge propi 
(l’àlgebra) que permet traduir 
a nombres i símbols 
qualsevol llenguatge verbal i 



resoldre problemes de 
diferent complexitat, la qual 
cosa ha permés l’evolució del 
pensament científic al llarg 
dels temps. 

 

 UNITAT 6 

Títol 

Equacions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els conceptes propis de les equacions. 

  2.  Resoldre equacions de diversos tipus. 

  3.  Plantejar i resoldre problemes mitjançant equacions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Equació 

-  Solució. 

-  Comprovació de si un 
nombre és o no solució 
d’una equació. 

-  Resolució d’equacions 
per tempteig. 

-  Tipus d’equacions. 

  1.  Conéixer els 
conceptes propis 
de les equacions.  

  1.1.  Coneix els conceptes 
d’equació, incògnita, 
solució, membre, 
equivalència d’equacions, 
etc., i els identifica. 

  1.2.  Busca la solució entera 
d’una equació senzilla 
mitjançant tempteig (amb o 
sense calculadora) i la 
comprova. 

  1.3.  Busca la solució no entera, 
de forma aproximada, 
d’una equació senzilla 
mitjançant tempteig amb 
calculadora.  

  1.4.  Inventa equacions amb 
solucions previstes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



Equacions de primer 
grau 

-  Equacions equivalents. 

-  Transformacions que 
conserven 
l’equivalència. 

-  Tècniques de resolució 
d’equacions de primer 
grau. 

-  Identificació d’equacions 
sense solució o amb 
infinites solucions. 

Equacions de segon 
grau 

-  Discriminant. Nombre 
de solucions. 

-  Equacions de segon 
grau incompletes. 

-  Tècniques de resolució 
d’equacions de segon 
grau. 

  2.  Resoldre 
equacions de 
diversos tipus.  

  2.1.  Resol equacions de primer 

grau. 

  2.2.  Resol equacions de segon 
grau completes (senzilles). 

  2.3.  Resol equacions de segon 
grau incompletes 
(senzilles). 

  2.4.  Resol equacions de segon 
grau (complexes). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Resolució de problemes  

-  Resolució de problemes 
mitjançant equacions. 

  3.  Plantejar i resoldre 
problemes 
mitjançant 
equacions.  

  3.1.  Resol problemes numèrics 
mitjançant equacions. 

  3.2.  Resol problemes 
geomètrics mitjançant 
equacions. 

  3.3.  Resol problemes de 
proporcionalitat mitjançant 
equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 
comunicació no verbal, o en 
diferents registres, en les 
diverses situacions 
comunicatives. 

Traduïx de manera adequada 
del llenguatge verbal a 
l’algebraic i valor de forma 
positiva aquest registre com 
a element de comunicació 
universal. 

Produir textos escrits de diversa 
complexitat per al seu ús en 

Inventa problemes referits a 
la vida quotidiana que 



situacions quotidianes o 
d’assignatures diverses. 

necessiten la resolució d’una 
equació per a la seua 
solució. 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

S’expressa de forma 
adequada quan es referix a 
continguts de la unitat, 
presentant coherència en el 
seu diàleg. (Equació de 
primer grau, segon grau 
incompleta...). 

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnología 

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format 
gràfic. 

Interpreta adequadament les 
dades donades en elements 
geomètrics, taules, etc. i els 
utilitza per a resoldre els 
problemes que se li 
plantegen. 

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 
llenguatge universal 
matemàtic, així com la 
necessitat de la prioritat 
d’operacions universal, 
sabent aplicar-la de manera 
efectiva en la resolució 
d’equacions de primer i 
segon grau.  

Resoldre problemes seleccionant 
les dades i les estratègies 
apropiades. 

Resol els problemes que se li 
presenten seleccionant les 
dades necessàries per a tal 
efecte i aplicant l’estratègia 
adequada depenent del tipus 
de problema que se li 
presente.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora 
i/o programes de càlcul de 
forma adequada coneixent 
les ordres precises que 
l’ajuden i faciliten el seu 
treball.  

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 
de la unitat i realitza les 
activitats finals de la unitat 
per a autoavaluar els 
coneixements adquirits. 

Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels més 
desfavorits i respecte als 
diferents ritmes i potencialitats. 

Ajuda els seus companys 
que presenten alguna 
dificultat en la consecució 
dels objectius del tema de 
forma espontània.  



Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 
superant les dificultats. 

Supera amb dedicació i 
esforç els resultats adversos 
que puga obtindre i torna a 
treballar sobre el problema 
en qüestió fins que el resol.  

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs del tema. 

Resol problemes mitjançant 
equacions, encara que no es 
corresponguen amb els tipus 
vistos en la unitat, tenint en 
compte els seus 
coneixements previs i els 
adquirits en la mateixa. 

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals del 
patrimoni natural i de l’evolució 
del pensament científic. 

 

Aprecia els textos històrics 
conservats en l’actualitat i 
com han contribuït a 
l’evolució del pensament 
científic.  

 

 

 UNITAT 7 

Títol 

Sistemes d’equacions  

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Resoldre sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites. 

  2.  Plantejar i resoldre problemes mitjançant sistemes d’equacions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Equació amb dues 
incògnites 

-  Representació gràfica. 

-  Obtenció de solucions 
d’una equació amb dues 
incògnites. 

  1.  Conéixer els 
conceptes d’equació 
lineal amb dues 
incògnites, les seues 
solucions; sistemes 
de dues equacions 
amb dues 
incògnites, així com 
les seues 

  1.1.  Associa una equació 
amb dues incògnites i 
les seues solucions a 
una recta i als punts 
d’aquesta. 

  1.2.  Resol gràficament 
sistemes de dues 
equacions amb dues 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



Sistemes d’equacions 

lineals 

-  Representació gràfica. 
Representació mitjançant 
rectes de les solucions 
d’una equació lineal amb 
dues incògnites. 

-  Sistemes equivalents. 

-  Nombre de solucions. 
Representació mitjançant 
un parell de rectes d’un 
sistema de dues 
equacions lineals amb 
dues incògnites i la seua 
relació amb el nombre de 
solucions. 

Mètodes de resolució de 
sistemes 

-  Resolució de sistemes 
d’equacions. 

-  Substitució. 

-  Igualació. 

-  Reducció. 

-  Domini de cada un dels 
mètodes. Hàbit d’elegir el 
més adequat en cada 
cas. 

-  Utilització de les 
tècniques de resolució 
d’equacions en la 
preparació de sistemes 
amb complicacions 
algebraiques. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de problemes 
mitjançant sistemes 
d’equacions. 

 

interpretacions 
gràfiques. 

incògnites molt senzills 
i relaciona el tipus de 
solució amb la posició 
relativa de les rectes. 

  2.  Resoldre sistemes 

de dues equacions 
lineals amb dues 
incògnites. 

  2.1.  Resol un sistema lineal 

de dues equacions 
amb dues incògnites 
mitjançant un mètode 
determinat (substitució, 
reducció o igualació). 

  2.2.  Resol un sistema lineal 
de dues equacions 
amb dues incògnites 
per qualsevol dels 
mètodes. 

  2.3.  Resol un sistema lineal 
de dues equacions 
amb dues incògnites 
que requerisca 
transformacions 
prèvies.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Plantejar i resoldre 

problemes 
mitjançant sistemes 
d’equacions. 

  3.1.  Resol problemes 

numèrics mitjançant 
sistemes d’equacions. 

  3.2.  Resol problemes 
geomètrics mitjançant 
sistemes d’equacions. 

  3.3.  Resol problemes de 
proporcionalitat 
mitjançant sistemes 
d’equacions. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



 4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 
comunicació no verbal, o en 
diferents registres, en les 
diverses situacions 
comunicatives. 

Traduïx de manera adequada 
del llenguatge verbal a 
l’algebraic i valora de forma 
positiva aquest registre com 
a element de comunicació 
universal. 

Manejar elements de 
comunicació no verbal, o en 
diferents registres, en les 
diverses situacions 
comunicatives. 

Realitza representacions 
gràfiques per a fer-se 
entendre quan es comunica a 
l’aula amb el professor o els 
seus companys. 

Competència matemàtica 
i competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

 

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en format 
gràfic. 

Associa el nombre de 
solucions obtingudes en 
resoldre un sistema 
d’equacions amb la seua 
respectiva representació 
gràfica.  

Expressar-se amb propietat en el 
llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 
quan realitza les activitats i 
els procediments són clars i 
eficaços.  

Aplicar estratègies de resolució 
de problemes a situacions de la 
vida quotidiana. 

Aplica de forma adequada 
els coneixements adquirits en 
la unitat per a resoldre 
problemes, transformant-los 
prèviament al llenguatge 
algebraic de forma rigorosa, 
fet que li permet comprendre 
millor la realitat que l’envolta.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i altres 
programes informàtics per a 
facilitar-se els càlculs, les 
representacions i rendibilitzar 
el seu treball.  

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies que 
afavorisquen la comprensió 
rigorosa dels continguts. 

Organitza la informació en un 
mapa mental que reflectix els 
conceptes tractats en la 
unitat de forma rigorosa. 

Avaluar la consecució d’objectius 
d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 
de la unitat i realitza les 
activitats finals d’aquesta per 
a autoavaluar els 
coneixements adquirits. 



Competències socials i 
cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 
amb els altres en situacions de 
convivència i treball i per a la 
resolució de conflictes. 

Dialoga amb els seus 
companys quan treballa en 
grup afavorint la convivència 
en el mateix.  

 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Encomanar entusiasme per la 
tasca i confiança en les 
possibilitats d’assolir objectius. 

Anima els seus companys de 
forma espontània quan se’ls 
presenten dificultats.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar la bellesa de les 
expressions artístiques i de les 
manifestacions de creativitat i 
gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià.  

Inventa representacions de 
sistemes d’equacions de 
dues incògnites i, a partir 
d’elles, troba les equacions 
que les originen. 

 

 UNITAT 8 

Títol 

Funcions i gràfics  

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.   Interpretar i construir gràfics que corresponguen a contextos coneguts o a taules de 

dades, i manejar els conceptes i la terminologia propis de les funcions. 

  2.   Indicar l’expressió analítica d’una funció molt senzilla a partir d’un enunciat. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socia ls i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    



Funcions 

-  Concepte de funció. 

-  Gràfica. 

-  Variable dependent i 

independent. 

-  Domini, recorregut. 

-  Interpretació de 

funcions donades 

per gràfics.  

-  Creixement i 

decreixement.  

-  Màxims i mínims.  

-  Continuïtat i 

discontinuïtat. 

-  Tendència. 

Periodicitat. 

  1.  Interpretar i 

construir gràfics que 

corresponguen a 

contextos coneguts 

per l’alumnat o a 

taules de dades, i 

manejar els 

conceptes i la 

terminologia propis 

de les funcions. 

  1.1.  Respon a preguntes 

sobre el comportament 

d’una funció observant la 

seua gràfica i identifica 

aspectes rellevants de la 

mateixa (domini, 

creixement, màxims, 

etc.). 

  1.2.  Associa enunciats a 

gràfics de funcions. 

  1.3.  Construïx la gràfica d’una 

funció a partir d’un 

enunciat. 

  1.4.  Construïx la gràfica d’una 

funció a partir d’una taula 

de valors. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Expressió analítica 

d’una funció 

-  Expressió analítica 

associada a una 

gràfica. 

  2.  Indicar l’expressió 

analítica d’una 

funció molt senzilla 

a partir d’un 

enunciat. 

  2.1.  Indica l’expressió 

analítica d’una funció molt 

senzilla a partir d’un 

enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa amb coherència i 

correcció quan explica com 

ha desenvolupat una activitat 

de la unitat.  

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

Realitza representacions 

gràfiques per a fer-se 

entendre quan es comunica a 



diverses situacions 

comunicatives. 

l’aula amb el professor o els 

seus companys. 

Utilitzar els coneixements sobre 

la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Utilitza els seus 

coneixements previs de la 

llengua per a llegir textos, 

expressions o gràfics en què 

intervenen funcions i/o les 

seues expressions 

analítiques.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Associa a les diferents 

funcions treballades en la 

unitat les seues 

representacions gràfiques i 

viceversa. 

Manejar els coneixements sobre 

ciència i tecnologia per a 

solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes.  

Utilitza els seus 

coneixements previs sobre 

matemàtiques per a 

comprendre alguns 

conceptes nous (domini, 

creixement, etc.) que es 

troben lligats a situacions del 

món real.  

Competència digital 

Utilitzar els diferents canals de 

comunicació audiovisual per a 

transmetre informacions 

diverses. 

Representa funcions en 

diferents canals de 

comunicació audiovisual 

(llapis i paper, imatges fixes, 

vídeos, GeoGebra…). 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament creatiu, 

crític, emocional, 

interdependent... 

Aplica destreses de 

pensament creatiu per a 

construir funcions inventades 

per ell o pels seus companys. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball i per a la 

resolució de conflictes. 

Es comunica amb els seus 

companys de forma activa 

quan es desenvolupen 

situacions de treball comú a 

l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Trobar possibilitats en l’entorn 

que d’altres no aprecien.  

Troba, en el seu entorn més 

pròxim, situacions que es 

poden reflectir mitjançant 

funcions. 



Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i presentacions 

amb sentit estètic. 

Representa diferents 

funcions de forma adequada i 

prestant especial atenció als 

detalls.  

 

UNITAT 9 

Títol 

Funcions lineals i quadràtiques 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Manejar amb facilitat les funcions lineals, representant-les, interpretant-les i aplicant-les en 

diversos contextos. 

   2.  Representar funcions quadràtiques. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

    

Funció de proporcionalitat 

-  Situacions pràctiques a què 

respon una funció de 

proporcionalitat. 

-  Equació y = mx. 

-  Representació gràfica d’una 

funció de proporcionalitat 

donada per la seua equació. 

-  Obtenció de l’equació que 

correspon a la gràfica. 

La funció y = mx + n 

  1.  Manejar amb 

facilitat les funcions 

lineals, 

representant-les, 

interpretant-les i 

aplicant-les en 

diversos contextos.  

  1.1.  Representa funcions 

lineals a partir de la 

seua equació. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Troba l’equació 

d’una recta 

coneixent un punt i 

el seu pendent o dos 

punts de la mateixa. 

  1.3.  Troba l’equació 

d’una recta 

observant la seua 

gràfica. 



-  Situacions pràctiques a què 

respon. 

-  Representació gràfica d’una 

funció y = mx + n. 

-  Obtenció de l’equació que 

correspon a una gràfica. 

Formes de l’equació d’una 

recta 

-  Punt-pendent. 

-  Que passa per dos punts. 

-  Representació de la gràfica a 

partir de l’equació, i viceversa. 

Resolució de problemes en 

els que intervinguen funcions 

lineals 

Estudi conjunt de dues 

funcions lineals 

Funció quadràtica 

-  Representació gràfica. 

Paràbola. Càlcul del vèrtex, 

punts de tall amb els eixos, 

punts pròxims al vèrtex. 

-  Resolució de problemes en 

els que intervinguen 

equacions quadràtiques. 

-  Estudi conjunt d’una recta i 

d’una paràbola. 

  1.4.  Obté la funció lineal 

associada a un 

enunciat, l’analitza i 

la representa. 

  1.5.  Resol problemes 

d’enunciat mitjançant 

l’estudi conjunt de 

dues funcions 

lineals. 

  2.  Representar 

funcions 

quadràtiques. 

  2.1.  Representa funcions 

quadràtiques fent un 

estudi complet 

d’elles (vèrtex, talls 

amb els eixos...). CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula, 

analíticament i 

gràficament, els 

punts de tall entre 

una paràbola i una 

recta. 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   
Comunicació lingüística Comprendre el sentit dels textos 

escrits i orals. 

Comprén els gràfics que es 

presenten en la unitat i extrau 

la informació pertinent de les 

mateixes. 

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

Realitza representacions 

gràfiques per a fer-se 

entendre quan es comunica a 



diverses situacions 

comunicatives. 

l’aula amb el professor o els 

seus companys. 

Utilitzar els coneixements sobre 

la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Utilitza els seus 

coneixements previs de la 

llengua per a llegir textos, 

expressions o gràfics en què 

intervenen funcions lineals i/o 

quadràtiques.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Associa a diferents 

representacions de funcions 

(lineal o quadràtica) la seua 

representació i viceversa. 

Expressar-se amb propietat en el 

llenguatge matemàtic.  

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats, 

sent els procediments són 

clars i eficaços.  

Manejar els coneixements sobre 

ciència i tecnologia per a 

solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes.  

Utilitza els seus coneixement 

previs sobre matemàtiques 

per a comprendre alguns 

aspectes de les funcions (pas 

per l’origen de coordenades, 

proporcionalitat...). 

Competència digital Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i altres 

programes informàtics per a 

facilitar-li els càlculs i 

representacions i rendibilitzar 

el seu treball.  

Utilitzar els diferents canals de 

comunicació audiovisual per a 

transmetre informacions 

diverses. 

Representa funcions en 

diferents canals de 

comunicació audiovisual 

(llapis i paper, imatges fixes, 

vídeos, GeoGebra…). 

Aprendre a aprendre Avaluar la consecució d’objectius 

d’aprenentatge. 

Realitza les activitats finals 

de la unitat i les utilitza per a 

autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Desenvolupar estratègies que 

afavorisquen la comprensió 

rigorosa dels continguts. 

Organitza la informació a 

mapes mentals, resums, 

esquemes, taules, etc. per a 

comprendre els conceptes 

tractats en la unitat de forma 

rigorosa. 



Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball i per a la 

resolució de conflictes. 

Dialoga amb els seus 

companys quan es presenta 

una situació de conflicte a 

l’aula.  

Evidenciar preocupació pels més 

desfavorits i respecte als 

diferents ritmes i potencialitats. 

Ajuda de forma espontània 

als seus companys que 

presenten alguna dificultat 

per a aplicar les destreses 

desenvolupades en la unitat.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Trobar possibilitats en l’entorn 

que d’altres no aprecien.  

Troba, en el seu entorn més 

pròxim, situacions que es 

poden reflectir mitjançant 

funcions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i presentacions 

amb sentit estètic. 

Representa diferents 

funcions de forma adequada i 

prestant especial atenció als 

detalls.  

 

 UNITAT 10 

Títol 

Problemes mètrics en el pla 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer les relacions angulars en els polígons i en la circumferència. 

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

  3.  Dominar el teorema de Pitàgores i les seues aplicacions. 

  4.  Conéixer el concepte de lloc geomètric i aplicar-lo a la definició de les còniques. 

  5.  Calcular àrees de figures planes. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    



Angles en la 

circumferència 

-  Angle central i inscrit en 

una circumferència. 

-  Obtenció de relacions i 

mesures angulars 

basades en angles 

inscrits. 

Semblança 

-  Semblança de triangles. 

Criteri: igualtat de dos 

angles. 

-  Obtenció d’una longitud 

en un triangle a partir de 

la seua semblança amb 

un altre. 

Teorema de Pitàgores 

-  Aplicacions. 

-  Obtenció de la longitud 

d’un costat d’un triangle 

rectangle del qual es 

coneixen els altres dos. 

-  Identificació del tipus de 

triangle (acutangle, 

rectangle, obtusangle) a 

partir dels quadrats dels 

seus costats. 

-  Aplicació algebraica: 

Obtenció d’una longitud 

d’un segment mitjançant 

la relació de dos triangles 

rectangles. 

-  Identificació de triangles 

rectangles en figures 

planes variades. 

 

 

 

  1.  Conéixer les 

relacions angulars 

en els polígons i en 

la circumferència. 

  1.1.  Coneix i aplica les 

relacions angulars en 

els polígons. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Coneix i aplica les 

relacions dels angles 

situats sobre la 

circumferència. 

  2.  Conéixer els 

conceptes bàsics de 

la semblança i 

aplicar-los a la 

resolució de 

problemes. 

  2.1.  Reconeix figures 

semblants i utilitza la 

raó de semblança per a 

resoldre problemes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Coneix el teorema de 

Tales i l’utilitza per a 

resoldre problemes. 

  3.  Dominar el teorema 

de Pitàgores i les 

seues aplicacions. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en casos 

directes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en casos més 

complexos. 

  3.3.  Reconeix si un triangle 

és rectangle, acutangle 

o obtusangle coneixent 

els seus costats. 

  4.  Conéixer el 

concepte de lloc 

geomètric i aplicar-

lo a la definició de 

les còniques. 

  4.1.  Coneix i aplica el 

concepte de lloc 

geomètric. 

  4.2.  Identifica els diferents 

tipus de còniques i les 

caracteritza com llocs 

geomètrics. 



 

Llocs geomètrics 

-  Concepte de lloc 

geomètric i 

reconeixement com tal 

d’algunes figures 

conegudes (mediatriu 

d’un segment, bisectriu 

d’un angle, 

circumferència, arc 

capaç...). 

-  Les còniques com llocs 

geomètrics. 

-  Dibuixe (representació) 

de còniques aplicant la 

seua caracterització com 

llocs geomètrics, amb 

ajuda de papers amb 

trames adequades. 

Àrees de figures planes 

-  Càlcul d’àrees de figures 

planes aplicant fórmules, 

amb obtenció d’algun dels 

seus elements (teorema 

de Pitàgores, 

semblança...) i recorrent, 

si es necessitara, a la 

descomposició i la 

recomposició. 

  5.  Calcular àrees de 

figures planes. 

  5.1.  Calcula àrees de 

polígons senzills. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  5.2.  Calcula l’àrea d’algunes 

figures corbes. 

  5.3.  Calcula àrees de 

figures planes 

descomponent-les en 

polígons o corbes 

senzilles. 

 

  4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i 

les normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar 

textos escrits i orals. 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb els 

coneixements adquirits en la 

unitat. 



Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions de l’aula per 

part del professor i en les 

intervencions realitzades pels 

seus companys.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Expressar-se amb propietat en 

el llenguatge matemàtic. 

Utilitza les fórmules i la notació 

adequada quan realitza les 

activitats de la unitat, amb 

procediments clars i eficaços.  

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Valora com la ciència influïx 

favorablement en altres àrees 

de la nostra vida quotidiana, 

facilitant-nos la comprensió de 

molts aspectes de la vida 

quotidiana.  

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Resol els problemes que se li 

presenten fent una selecció 

adequada de les dades 

necessàries per a tal efecte i 

aplicant l’estratègia adequada 

depenent del que li demanen 

de calcular.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 

construcció de coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a reforçar i/o ampliar 

els coneixements adquirits en 

la unitat.  

Fer servir diferents fonts per a 

la recerca d’informació. 

Utilitza diferents fonts per a 

obtindre informació a prop de 

Tales de Mileto i Apolonio. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament creatiu, 

crític, emocional, 

interdependent... 

És creatiu a l’hora de resoldre 

els problemes sobre càlcul 

d’àrees de figures compostes.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

S’autoavalua després de 

realitzar les activitats 

d’autoavaluació i reflexiona 

sobre els resultats obtinguts.  

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees.  

Respecta les diferents 

maneres de resoldre 

problemes que proposen els 

seus companys.  



Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, mostra 

iniciativa i interés per conéixer, 

i treballa el rigor matemàtic. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals del 

patrimoni natural i de l’evolució 

del pensament científic. 

Reconeix la importància dels 

set geòmetres grecs en el 

desenvolupament sistemàtic 

de les matemàtiques, la qual 

cosa ha permés l’evolució del 

pensament científic al llarg 

dels temps. 

 

 UNITAT 11 

Títol 

Cossos geomètrics 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Conéixer els poliedres i els cossos de revolució i calcular les seues àrees i els seus 

volums. 

   2.  Conéixer i identificar les coordenades terrestres. 

 

 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Poliedres i cossos de 

revolució 

-  Poliedres regulars. 

-  Propietats. 

Característiques. 

Identificació. Descripció. 

-  Teorema d’Euler. 

  1.  Conéixer els poliedres 

i els cossos de 

revolució. 

  1.1.  Associa un 

desenvolupament pla a 

un poliedre o a un cos 

de revolució. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Identifica poliedres 

duals d’altres i coneix 

les relacions entre ells. 



-  Dualitat. Identificació de 

poliedres duals. Relacions 

entre ells. 

-  Poliedres semiregulars. 

Concepte. Identificació. 

-  Obtenció de poliedres 

semiregulars mitjançant 

truncament de poliedres 

regulars. 

Plans de simetria i eixos 

de gir 

-  Identificació dels plans de 

simetria i dels eixos de gir 

  1.3.  Identifica poliedres 

regulars i semiregulars. 

  2.  Calcular àrees i 

volums de figures 

espacials. 

  2.1.  Calcula àrees de 

poliedres i cossos de 

revolució. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula volums de 

poliedres i cossos de 

revolució. 

  2.3.  Calcula àrees i volums 

de figures espacials 

formades per poliedres 

i cossos de revolució. 



(indicant el seu ordre) 

d’un cos geomètric. 

Àrees i volums 

-  Càlcul d’àrees (laterals i 

totals) de prismes, 

piràmides i troncs de 

piràmide. 

-  Càlcul d’àrees (laterals i 

totals) de cilindres, cons i 

troncs de con. 

-  Càlcul d’àrees de zones 

esfèriques i casquet 

esfèric mitjançant la 

relació amb un cilindre 

circumscrit. 

-  Càlcul de volums de 

figures espacials. 

-  Aplicació del teorema de 

Pitàgores per a obtindre 

longituds en figures 

espacials (ortoedros, 

piràmides, cons, troncs, 

esferes...). 

Coordenades 

geogràfiques 

-  L’esfera terrestre. 

-  Meridians. Paral·lels. 

Equador. Pols. 

Hemisferis. 

-  Coordenades 

geogràfiques. 

-  Longitud i latitud. 

-  Fusos horaris. 

  3.  Conéixer i identificar 

les coordenades 

geogràfiques. 

Longitud i latitud. 

  3.1.  Associa la longitud i 

latitud d’un lloc amb la 

seua posició en l’esfera 

terrestre i viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 



4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar textos 

escrits i orals. 

Definix i fa servir 

correctament conceptes 

relacionats amb els 

coneixements adquirits en la 

unitat. 

Comprendre el sentit dels textos 

escrits i orals. 

Comprén els textos que es 

presenten en la unitat i extrau 

la informació adequada per a 

treballar amb ells i respondre 

a les qüestions que es 

plantegen.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Conéixer i utilitzar els elements 

matemàtics bàsics: operacions, 

magnituds, percentatges, 

proporcions, formes 

geomètriques, criteris de 

mesurament i codificació 

numèrica. 

Utilitza de forma fluida les 

fórmules per al càlcul d’àrees 

i volums de poliedres i 

cossos de revolució. 

Resoldre problemes seleccionant 

les dades i les estratègies 

apropiades. 

Aplica les propietats i 

estratègies estudiades per a 

resoldre problemes diversos. 

Expressar-se amb propietat en el 

llenguatge matemàtic. 

S’expressa adequadament a 

l’aula quan es referix a 

elements propis de la unitat. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i/o el 

full de càlcul per a realitzar 

càlculs o comprovar 

operacions.  

Utilitzar els diferents canals de 

comunicació audiovisual per a 

transmetre informacions 

diverses. 

Utilitza algun programa 

informàtic per a realitzar una 

presentació que resumisca 

les figures geomètriques 

treballades en la unitat amb 

els seus elements i els seus 

formules d’àrea i volum. 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies que 

afavorisquen la comprensió 

rigorosa dels continguts. 

Organitza els continguts 

sobre coordenades 

geogràfiques en un mapa 



mental de manera que li 

permet observar, d’un simple 

colp de vista, tota la 

informació treballada en 

aquest epígraf. 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament creatiu, 

crític, emocional, 

interdependent... 

Aplicar estratègies per a la 

millora quan es referix al 

càlcul d’àrees i volums de 

cossos geomètrics 

compostos per diversos 

poliedres o cossos de 

revolució. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball i per a la 

resolució de conflictes. 

Respecta les opinions 

expressades pels companys 

en situacions de treball 

comú. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Organitza de forma 

adequada el treball que 

realitza en grup. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de les 

manifestacions de creativitat i 

gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Representa diferents figures 

geomètriques presents en el 

seu entorn quotidià 

correctament cuidant els 

detalls de cada cos. 

 

 UNITAT 12 

Títol 

Transformacions geomètriques 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Aplicar un o més moviments a una figura geomètrica. 

  2.  Conéixer les característiques i les propietats dels diferents moviments i aplicar-les a la 

resolució de situacions problemàtiques. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC) , sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Transformacions 

geomètriques 

-  Nomenclatura. 

-  Identificació de moviments 

geomètrics i distinció entre 

directes i inversos. 

Translacions 

-  Elements dobles d’una 

translació. 

-  Resolució de problemes en 

els que intervenen figures 

traslladades i localització 

d’elements invariants. 

Girs 

-  Elements dobles en un gir. 

-  Figures amb centre de gir. 

-  Localització de l’«angle 

mínim» en figures amb centre 

de gir. 

-  Resolució de problemes en 

els que intervenen figures 

girades. Localització 

d’elements invariants. 

Simetries axials 

-  Elements dobles en una 

simetria. 

-  Obtenció del resultat de trobar 

el simètric d’una figura. 

Identificació d’elements 

dobles en la transformació. 

-  Figures amb eix de simetria. 

Composició de 

transformacions 

-  Translació i simetria axial. 

-  Dues simetries amb eixos 

paral·lels. 

  1.  Aplicar un o més 

moviments a una 

figura geomètrica. 

  1.1.  Obté la transformada 

d’una figura 

mitjançant un 

moviment concret. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obté la transformada 

d’una figura 

mitjançant la 

composició de dos 

moviments. 

  2.  Conéixer les 

característiques i 

les propietats 

dels diferents 

moviments i 

aplicar-les a la 

resolució de 

situacions 

problemàtiques. 

  2.1.  Reconeix figures 

dobles en una certa 

transformació o 

identifica el tipus de 

transformació que 

dóna lloc a una certa 

figura doble. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Reconeix la 

transformació (o les 

possibles 

transformacions) que 

porten d’una figura a 

l’altra. 



-  Dues simetries amb eixos 

concurrents. 

 

Mosaics, sanefes i rosetons 

-  Significat i relació amb els 

moviments. 

-  «Motiu mínim» d’una 

d’aquestes figures. 

-  Identificació de moviments 

que deixen invariant un 

mosaic, un fris (o sanefa) o 

una rosassa. Obtenció del 

«motiu mínim». 

 

 

  4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions de l’aula per 

part del professor i en les 

intervencions realitzades pels 

seus companys.  

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Roman atent a les lectures 

inicials de la unitat seguint els 

seus continguts i treballant en 

les tasques proposades de 

forma activa.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Domina les translacions, els 

girs, les simetries i la 

composició de moviments com 

a medi per a resoldre 

problemes geomètrics. 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana.  

Reconeix la importància de les 

transformacions geomètriques 

en el desenvolupament de l’art 

i l’arquitectura. 



Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén i sap interpretar les 

imatges presentades en la 

unitat que són sotmeses a 

diferents tipus de moviments. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Mostra interés per la utilització 

d’eines informàtiques amb 

continguts geomètrics que li 

permeten visualitzar de forma 

més efectiva els moviments de 

diferents figures geometries. 

Fer servir diferents fonts per a 

la recerca d’informació. 

Utilitza el web 

http://anayaeducacion.com., 

on disposa de diferents 

presentacions, simulacions i 

activitats interactives per a 

buscar i/o ampliar continguts 

de la unitat i altres de 

disponibles al web. 

Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en favor 

de l’aprenentatge. 

Sap, en cada moment, quina 

és l’aplicació de cada 

contingut matemàtic i gestiona 

aquest fet per a automotivar-

se a aprendre-ho de forma 

íntegra. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Abans d’enfrontar-se a una 

tasca es planifica sobre què és 

el que necessitarà per a poder 

afrontar-la satisfactòriament i 

quins són els passos a seguir 

per a realitzar-la. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Dialoga amb els seus 

companys quan treballa en 

grup afavorint la convivència 

en el mateix.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del tema. 

Genera nous dissenys de 

mosaics, sanefes i rosetons a 

partir de moviments inventats 

i/o combinats ens sí. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Crear o descriure elements 

artístics amb l’ajuda dels 

http://anayaeducacion.com/


coneixements adquirits sobre 

moviments en el pla. 

 

 UNITAT 13 

Títol 

Taules i gràfics estadístics 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Conéixer els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables 

estadístiques. 

   2.  Confeccionar i interpretar taules de freqüències i gràfics estadístics. 

   3.  Resoldre problemes estadístics senzills. 

   3.CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

 
   

Població i mostra 

-  Utilització de diverses fonts 

per a obtindre informació de 

tipus estadístic. 

-  Determinació de poblacions i 

mostres dins del context de 

l’alumnat. 

Variables estadístiques 

-  Tipus de variables 

estadístiques. 

-  Distinció del tipus de 

variable (qualitativa o 

quantitativa, discreta o 

  1.  Conéixer els 

conceptes de 

població, mostra, 

variable estadística 

i els tipus de 

variables 

estadístiques.  

  1.1.  Coneix els conceptes 

de població, mostra, 

variable estadística i 

els tipus de variables 

estadístiques. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Confeccionar i 

interpretar taules 

de freqüències i 

gràfics estadístics. 

  2.1.  Elabora taules de 

freqüències 

absolutes, relatives, 

acumulades i de 

percentatges i les 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



contínua) que s’utilitza en 

cada cas. 

Tabulació de dades 

-  Taula de freqüències (dades 

aïllades o acumulades). 

-  Confecció de taules de 

freqüències a partir d’una 

massa de dades o d’una 

experiència realitzada per 

l’alumnat. 

-  Freqüències: absoluta, 

relativa, percentual i 

acumulada. 

Gràfics estadístics 

-  Tipus de gràfics. Adequació 

al tipus de variable i al tipus 

d’informació: 

-  Diagrames de barres. 

-  Histogrames de freqüències. 

-  Diagrames de sectors. 

-  Confecció d’alguns tipus de 

gràfics estadístics. 

-  Interpretació de gràfics 

estadístics de tot tipus. 

representa mitjançant 

un diagrama de 

barres, un polígon de 

freqüències, un 

histograma o un 

diagrama de sectors. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Interpreta taules i 

gràfics estadístics. 

  3.  Resoldre 

problemes 

estadístics senzills. 

  3.1.  Resol problemes 

estadístics elaborant i 

interpretant taules i 

gràfics. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma concisa 

i clara quan exposa anàlisis 

estadístiques basades en un 

conjunt de dades donades. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor. 

Respecta el torn de paraula 

quan es realitzen exposicions 

orals.  



Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

S’expressa, utilitzant 

diferents tipus de gràfics, per 

a basar les seues 

explicacions en diverses 

situacions comunicatives.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Resoldre problemes seleccionant 

les dades i les estratègies 

apropiades. 

Resol problemes de la vita 

quotidiana realitzant una 

selecció adequada de les 

dades a tractar i utilitzant 

l’estratègia que millor 

s’adapte en cada cas.  

Aplicar mètodes d’anàlisis 

rigoroses per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents àmbits 

(biològic, geològic, físic, químic, 

tecnològic, geogràfic...). 

Aplica el procés que seguix 

l’estadística com a medi per 

a descriure i analitzar 

multitud de processos del 

món físic. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Comprén i sap interpretar els 

gràfics estadístics treballats 

en la unitat.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Mostra interés per la 

utilització d’eines 

informàtiques que permeten 

treballar amb dades 

estadístiques. 

Utilitzar els diferents canals de 

comunicació audiovisual per a 

transmetre informacions 

diverses. 

Utilitza diferents suports per 

a transmetre informació a 

través de gràfics.   

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

següents en funció dels resultats 

intermedis.  

Seguix els passos establits 

per a realitzar un estudi 

estadístic i pren dediciones 

sobre els següents tenint en 

compte els resultats 

obtinguts fins al moment.  

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball i per a la 

resolució de conflictes. 

Dialoga amb els seus 

companys en situacions de 

conflicte a l’aula, facilitant el 

treball del grup. 

 

  



Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

És constant davant de les 

adversitats que se li puguen 

presentar quan s’enfronta a 

la resolució de les tasques de 

la unitat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de les 

manifestacions de creativitat i 

gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Aprecia les diferents 

representacions de les taules 

de freqüències que apareixen 

en els mitjans de 

comunicació, desenvolupant 

una consciència crítica sobre 

les mateixes.  

 

 UNITAT 14 

Títol 

Paràmetres estadístics 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Conéixer, calcular i interpretar paràmetres estadístics de centralització i dispersió. 

   2.  Conéixer, calcular, representar en diagrames de caixes i bigotis i interpretar els 

paràmetres estadístics de posició: mediana i quartils. 

   3.  Resoldre problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Paràmetres de centralització 

i de dispersió 

  1.  Conéixer, calcular 

i interpretar 

paràmetres 

estadístics de 

  1.1.  Obté el valor de la 

mitjana i la desviació 

típica a partir d’una 

taula de freqüències i 

CCL, 

CMCT, 



-  Mesures de centralització: la 

mitjana. 

-  Mesures de dispersió: la 

desviació típica. 

-  Coeficient de variació. 

-  Càlcul de la mitjana i de la 

desviació típica a partir d’una 

taula de valors. 

-  Utilització eficaç de la 

calculadora per a l’obtenció 

de la mitjana i de la 

desviació típica. 

-  Interpretació dels valors de 

la mitjana i de la desviació 

típica en una distribució 

concreta. 

-  Obtenció i interpretació del 

coeficient de variació. 

Paràmetres de posició 

-  Càlcul de la mitjana i els 

quartiles a partir de dades 

soltes o recollides en taules. 

-  Elaboració d’un diagrama de 

caixa i bigotis. 

centralització i 

dispersió. 

interpreta el seu 

significat. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Coneix, calcula i 

interpreta el coeficient 

de variació. 

  2.  Conéixer, 

calcular, 

representar en 

diagrames de 

caixes i bigotis i 

interpretar els 

paràmetres 

estadístics de 

posició: mediana i 

quartils. 

  2.1.  Coneix, calcula, 

interpreta i representa 

en diagrames de caixa 

i bigotis la mitjana i els 

quartiles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Resoldre 

problemes 

estadístics 

senzills utilitzant 

els paràmetres 

estadístics. 

  3.1.  Resol problemes 

estadístics senzills 

utilitzant els 

paràmetres estadístics. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS   

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels textos 

escrits i orals. 

Comprén els textos que es 

presenten en la unitat i 

interpreta correctament la 

informació que ací es 

reflectix.  

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma oral 

sent adequada quan es 

tracta dels continguts tractats 

en la unitat.  

Utilitzar els coneixements sobre 

la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Utilitza els seus 

coneixements sobre la 

llengua per a obtindre 

informació en diferents textos 

i gràfics que apareixen en la 

unitat i els interpreta.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnología 

Conéixer i utilitzar els elements 

matemàtics bàsics: operacions, 

magnituds, percentatges, 

proporcions, formes 

geomètriques, criteris de 

mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix i utilitza correctament 

els elements treballats en la 

unitat (Mitjana, mitjana, 

moda, desviació mitjana...). 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Comprén i sap interpretar els 

gràfics estadístics treballats 

en la unitat.  

Resoldre problemes seleccionant 

les dades i les estratègies 

apropiades. 

Coneix els passos a seguir 

quan es realitza un estudi 

estadístic i els aplica 

correctament a l’hora de 

resoldre problemes. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza diferents programes 

informàtics per a representar 

gràfics estadístics i realitzar 

càlculs que li faciliten la 

resolució dels problemes 

plantejats en la unitat.  

Seleccionar l’ús de les diferents 

fonts segons la seua fiabilitat. 

Utilitza els seus 

coneixements adquirits en la 

unitat per a valorar de forma 

crítica la informació en 



diferents fonts i la seua 

fiabilitat.  

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: estils 

d’aprenentatge, intel·ligències 

múltiples, funcions executives... 

Reflexiona sobre quins són 

els seus estils d’aprenentatge 

per a potenciar les seues 

habilitats i traure millor 

rendiment al seu esforç.  

 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels més 

desfavorits i respecte als 

diferents ritmes i potencialitats.  

Ajuda de forma espontània 

als companys que presenten 

alguna dificultat en les 

tasques. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Té iniciativa en suggerir 

determinats estudis amb 

interés per al grup-classe. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i presentacions 

amb sentit estètic. 

Elabora diagrames de caixes 

i bigotis cuidant tots els 

detalls perquè representen 

de forma adequada les 

dades amb què treballa.  

 

 UNITAT  15 

Títol 

Atzar i probabilitat 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Identificar les experiències i els esdeveniments aleatoris, analitzar els seus elements i 

descriure’ls amb la terminologia adequada. 

  2.  Comprendre el concepte de probabilitat i assignar probabilitats a diferents esdeveniments 

en experiències aleatòries simples. 

  3.  Calcular probabilitats en experiències compostes amb ajuda del diagrama d’arbre. 

 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Esdeveniments aleatoris 

-  Esdeveniments aleatoris i 

experiències aleatòries. 

-  Nomenclatura: cas, espai 
mostral, esdeveniment... 

-  Realització d’experiències 

aleatòries. 

Probabilitat d’un 

esdeveniment 

-  Idea de probabilitat d’un 

esdeveniment. 

Nomenclatura. 

-  Llei fonamental de l’atzar. 

-  Formulació i comprovació 

de conjectures en el 

comportament de 

fenòmens aleatoris senzills. 

-  Càlcul de probabilitats 

d’esdeveniments a partir de 

les seues freqüències 

relatives. Grau de validesa 

de l’assignació en funció 

del número d’experiències 

realitzades. 

Llei de Laplace 

-  Càlcul de probabilitats 

d’esdeveniments extrets 

d’experiències regulars a 

partir de la llei de Laplace. 

-  Aplicació de la llei de 

Laplace en experiències 

més complexes. 

Probabilitats en 

experiències compostes 

  1.  Identificar les 

experiències i els 

esdeveniments 

aleatoris, analitzar 

els seus elements i 

descriure’ls amb la 

terminologia 

adequada. 

  1.1.  Distingix, entre diverses 

experiències, les que 

són aleatòries. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Davant d’una 

experiència aleatòria 

senzilla, obté l’espai 

mostral, descriu 

diferents 

esdeveniments i els 

qualifica segons la seua 

probabilitat (segurs, 

possibles o impossibles, 

molt probable, poc 

probable...). 

  2.  Comprendre el 

concepte de 

probabilitat i 

assignar 

probabilitats a 

diferents 

esdeveniments en 

experiències 

aleatòries simples. 

  2.1.  Aplica la llei de Laplace 

per a calcular la 

probabilitat 

d’esdeveniments 

pertanyents a 

experiències aleatòries 

regulars (senzilles). CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Aplica la llei de Laplace 

per a calcular la 

probabilitat 

d’esdeveniments 

pertanyents a 

experiències aleatòries 

regulars (més 

complexes). 

  2.3.  Obté les freqüències 

absoluta i relativa 

associades a diferents 

esdeveniments i, a 

partir d’elles, estima la 

seua probabilitat. 



-  Càlcul de probabilitats en 

experiències compostes. 

-  Diagrames d’arbre. 

  3.  Calcular 

probabilitats en 

experiències 

compostes amb 

ajuda del diagrama 

d’arbre. 

  3.1.  Calcula probabilitats en 

experiències compostes 

amb ajuda del diagrama 

d’arbre. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar textos 

escrits i orals. 

Utilitza el vocabulari adequat 

quan elabora textos escrits i 

orals respectant les normes 

ortogràfiques i gramaticals.  

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Respecta el torn de paraula 

quan es realitzen situacions 

de diàleg o exposicions a 

l’aula.  

Comprendre el sentit dels textos 

escrits i orals. 

Comprén i analitza el 

contingut dels textos que es 

presenten en la unitat.  

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes d’anàlisis 

rigoroses per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents àmbits 

(biològic, geològic, físic, químic, 

tecnològic, geogràfic...). 

Transforma els enunciats 

dels problemes que es 

proposen en un diagrama 

d’arbre, assignant a cada 

branca la probabilitat que li 

correspon, per a preveure, 

mitjançant l’anàlisi del 

mateix, la possibilitat que 

ocórrega.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic.  

Interpreta de forma 

adequada la informació 

donada en taules de 

freqüències i freqüències 

relatives quan es realitza una 

experiència aleatòria.  



Conéixer i utilitzar els elements 

matemàtics bàsics: operacions, 

magnituds, percentatges, 

proporcions, formes 

geomètriques, criteris de 

mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Entén i utilitza el concepte de 

probabilitat d’un 

esdeveniment com la 

proporció de les seues 

expectatives que ocórrega.  

Competència digital 

Comprendre els missatges que 

vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Analitza de forma objectiva 

els missatges relacionats 

amb la unitat que apareixen 

en diferents mitjans de 

comunicació.  

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució d’objectius 

d’aprenentatge. 

Realitza les activitats de 

l’autoavaluació i comprova, 

per ell mateix, si ha adquirit 

els continguts de la unitat. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Respecta les opinions 

expressades pels companys 

en les activitats cooperatives.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar recursos personals 

basant-se en les fortaleses 

pròpies. 

Utilitza els seus 

coneixements previs en la 

matèria i les seues fortaleses 

a l’hora d’enfrontar-se a 

qualsevol tasca que presente 

certa dificultat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i presentacions 

amb sentit estètic.  

Elabora taules i diagrames 

cuidant tots els detalls per a 

facilitar una millor resolució 

de les activitats proposades.  

 

Temporalització 
 

3r ESO ACADÈMIQUES 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Fraccions i decimals 
T2.Potències i arrels 
T3. Problemes aritmètics. 
T4.Progressions 
 

T5. Llenguatge algèbric 
T6. Equacions 
T7. Sist  Equacions 
T8. Funcions i gràfics 

T9. F. Lineal i quadràtica 
T10. Problemes mètrics en 
el pla. 
T11. Cossos geomètrics 
T14-T15.Probabilitat   i 
estadística.  



3R   MATEMÀTIQUES   APLICADES 

 
 

UNITAT 1 

Títol 
Nombres naturals, enters i decimals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Resoldre operacions combinades amb nombres naturals, enters i decimals. 

  2.  Revisar conceptes i procediments bàsics de divisibilitat. 

  3.  Resoldre problemes aritmètics amb nombres decimals.  

  4.  Apreciar l’oportunitat de les aproximacions i realitzar-les, valorant en cada cas l’error 

comés.  

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIA CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Nombres naturals i 

nombres enters. 

-  Operacions 

combinades. 

Nombres decimals.  

-  Operacions. 

-  Tipus: exactes, diaris, 

d’altres. 

Nombres racionals i 

irracionals. 

  1.  Resoldre 

operacions 

combinades amb 

nombres naturals, 

enters i decimals. 

  1.1.  Resol operacions 

combinades amb 

nombres naturals.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Resol operacions 

combinades amb 

nombres enters. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



  1.3.  Resol operacions 

combinades amb 

nombres decimals i 

utilitza l’arredoniment 

per a expressar la 

solució. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.4.  Resol operacions 

combinades en les 

quals apareixen 

nombres naturals, 

enters i decimals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Divisibilitat. Nombres 

primers i compostos.  

-  Criteris de divisibilitat. 

-  Descomposició en 

factors. 

-  Càlcul del mínim comú 

múltiple. 

  2.  Calcular el mínim 

comú múltiple de 

diversos nombres. 

  2.1.  Calcula el mínim comú 

múltiple de diversos 

nombres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemes amb 

nombres decimals. 

  3.  Resoldre 

problemes 

aritmètics amb 

nombres decimals. 

  3.1.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals obtenint el 

resultat a través d’una 

expressió amb 

operacions 

combinades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 



Aproximació de 

nombres enters i 

decimals.  

Errors.  

  4.  Conéixer i arredonir 

els diferents tipus 

de nombres 

decimals i valorar 

els errors absolut i 

relatiu comesos en 

l’arredoniment. 

  4.1.  Coneix i arredonix els 

diferents tipus de 

nombres decimals i 

valora els errors absolut 

i relatiu comesos en 

l’arredoniment. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits. 

Comprén, adquirix i utilitza el 

vocabulari sobre els nombres 

naturals, enters i decimals. 

Expressar oralment de manera 

ordenada i clara qualsevol 

tipus d’informació. 

Realitza xicotetes exposicions 

durant la correcció de 

problemes amb ordre i 

claredat. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció quan el 

professor o un company està 

parlant i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Manejar el llenguatge 

matemàtic amb precisió. 

Utilitza correctament el 

llenguatge aprés en relació 

amb els nombres naturals, 

enters i decimals en la 

resolució de problemes. 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució 

de situacions problemàtiques 

en contextos reals. 

Resol problemes inspirats en 

situacions quotidianes aplicant 

els coneixements sobre 

nombres naturals, enters i 

decimals i el seu corresponent 

operativa. 

Competència digital 

Mostrar interés per l’ús de 

programes informàtics 

relacionats amb els nombres 

naturals, enters i decimals i la 

seua operativa. 

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements. 



Aprendre a aprendre 

Ser conscient dels 

coneixements adquirits en 

aquesta unitat. 

Reflexiona sobre els resultats 

dels processos 

d’autoavaluació sent conscient 

dels avenços que està fent. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el 

càlcul mental per a contribuir 

al desenvolupament de la 

seua intel·ligència 

logicomatemàtica. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

de participació establits. 

Participa activament en les 

activitats de grup aportant les 

seues idees i respectant les 

dels altres. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, mostra 

iniciativa i interés per conéixer, 

i treballa la «curiositat 

científica». 

Mostrar iniciativa personal per 

a començar o promoure 

accions noves. 

Mostra iniciativa en organitzar 

les diferents tasques o 

activitats a realitzar, ja siga 

individuals o grupals. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Valora les operacions, i les 

seues relacions com elements 

de l’estructura cultural i social 

en la qual vivim.  

 

 UNITAT 2 

Títol 
Fraccions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els nombres racionals, les seues relacions amb altres conjunts numèrics.  

  2.  Conéixer les fraccions equivalents i aplicar les seues propietats. 

  3.  Realitzar operacions amb nombres racionals. 

  4.  Resoldre problemes amb fraccions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES - 



COMPETÈNCIA CLAU 

 
Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en 

ciència i tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i 
cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Fraccions i nombres 

fraccionaris. 

-  Nombres racionals. 

Forma fraccionària i 

forma decimal. 

-  La fracció com a 

operador. 

  1.  Conéixer els nombres 

racionals, la seua 

relació amb els 

nombres enters i amb 

els nombres decimals, 

i representar-los en la 

recta. 

  1.1.  Representa fraccions 

sobre la recta, 

descompon una fracció 

impròpia en part sencera 

més una fracció pròpia.  

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Passa una fracció a forma 

decimal i un nombre 

decimal a fracció. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula la fracció d’una 

quantitat i la quantitat 

coneixent la fracció 

corresponent. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Equivalència de 

fraccions. Propietats. 

Simplificació. 

-  Reducció de 

fraccions a comú 

denominador. 

  2.  Reconéixer i construir 

fraccions equivalents. 

Simplificar fraccions. 

Comparar fraccions 

reduint-les a comú 

denominador.  

  2.1.  Simplifica i compara 

fraccions reduint-les a 

comú denominador. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Operacions amb 

fraccions. 

-  Suma i resta. 

-  Producte i quocient. 

-  Fracció d’una fracció. 

-  Expressions amb 

operacions 

  3.  Realitzar operacions 

amb nombres 

racionals. Resoldre 

expressions amb 

operacions 

combinades. 

  3.1.  Realitza operacions 

combinades amb 

nombres racionals. 
CMCT, 

CD, 

CAA 



combinades. 

Alguns problemes 

tipus amb fraccions. 

  4.  Resoldre problemes 

amb fraccions. 

  4.1.  Resol problemes utilitzant 

el concepte de fracció i 

les operacions amb 

nombres racionals. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resol problemes utilitzant 

les fraccions i obtenint el 

resultat a través d’una 

expressió amb operacions 

combinades. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar textos 

escrits i orals. 

Definix i fa servir 

correctament conceptes 

relacionats amb les fraccions. 

Expressar oralment de manera 

ordenada i clara qualsevol tipus 

d’informació. 

Realitza xicotetes 

exposicions durant la 

correcció de problemes amb 

ordre i claredat. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció quan el 

professor o un company està 

parlant i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Manejar el llenguatge matemàtic 

amb precisió. 

Utilitza correctament el 

llenguatge aprés amb relació 

a les fraccions. 



Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Entén les representacions 

gràfiques de les fraccions i 

les sap situar en la recta 

numèrica per a ordenar-les. 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució de 

situacions problemàtiques en 

contextos reals. 

Resol problemes inspirats en 

situacions quotidianes 

aplicant els coneixements les 

fraccions i la seua operativa. 

Competència digital 

Utilitzar programes informàtics 

per a resoldre qüestions sobre 

fraccions. 

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre 

fraccions. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora 

de forma adequada 

coneixent les tecles per a 

introduir fraccions i operar 

amb elles. 

Aprendre a aprendre 

Ser conscient dels coneixements 

adquirits en aquesta unitat. 

Reflexiona sobre els resultats 

dels processos 

d’autoavaluació sent 

conscient dels avenços que 

està fent. 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en favor 

de l’aprenentatge. 

Coneix quins són els seus 

punts forts i els seus 

interessos i els enfoca per a 

millorar el seu aprenentatge. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el 

càlcul mental per a contribuir 

al desenvolupament de la 

seua intel·ligència 

logicomatemàtica. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits de 

participació establits. 

Participa diligentment en les 

activitats de grup aportant les 

seues idees i respectant les 

dels altres. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma adequada i 

comptant durant tota la unitat 

i no minven els seus esforços 

malgrat trobar-se amb errors 

o dificultats. 



Mostrar iniciativa personal per a 

iniciar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de les 

manifestacions de creativitat i 

gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Representa fraccions en 

diferents figures 

geomètriques o elements de 

la vida quotidiana 

correctament de forma 

creativa. 

 

 UNITAT 3 

Títol 
Potències I arrels 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els nombres racionals, les seues relacions amb altres conjunts numèrics.  

  2.  Conéixer les fraccions equivalents i aplicar les seues propietats. 

  3.  Realitzar operacions amb nombres racionals. 

  4.  Resoldre problemes amb fraccions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES - 
COMPETÈNCIA CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ci ència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Fraccions i nombres 

fraccionaris. 

-  Nombres racionals. 

Forma fraccionària i 

  1.  Conéixer els nombres 

racionals, la seua 

relació amb els 

nombres enters i amb 

els nombres decimals, 

  1.1.  Representa fraccions 

sobre la recta, 

descompon una fracció 

impròpia en part sencera 

més una fracció pròpia.  

CL, 

CMCT, 

CD, 



forma decimal. 

-  La fracció com a 

operador. 

i representar-los en la 

recta. 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Passa una fracció a forma 

decimal i un nombre 

decimal a fracció. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula la fracció d’una 

quantitat i la quantitat 

coneixent la fracció 

corresponent. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Equivalència de 

fraccions. Propietats. 

Simplificació. 

-  Reducció de 

fraccions a comú 

denominador. 

  2.  Reconéixer i construir 

fraccions equivalents. 

Simplificar fraccions. 

Comparar fraccions 

reduint-les a comú 

denominador.  

  2.1.  Simplifica i compara 

fraccions reduint-les a 

comú denominador. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Operacions amb 

fraccions. 

-  Suma i resta. 

-  Producte i quocient. 

-  Fracció d’una fracció. 

-  Expressions amb 

operacions 

combinades. 

  3.  Realitzar operacions 

amb nombres 

racionals. Resoldre 

expressions amb 

operacions 

combinades. 

  3.1.  Realitza operacions 

combinades amb 

nombres racionals. CMCT, 

CD, 

CAA 

Alguns problemes 

tipus amb fraccions. 

  4.  Resoldre problemes 

amb fraccions. 

  4.1.  Resol problemes utilitzant 

el concepte de fracció i 

les operacions amb 

nombres racionals. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resol problemes utilitzant 

les fraccions i obtenint el 

resultat a través d’una 

expressió amb operacions 

CL, 

CMCT, 

CD, 



combinades. CAA, 

SIEP 



4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar textos 

escrits i orals. 

Definix i fa servir 

correctament conceptes 

relacionats amb les fraccions. 

Expressar oralment de manera 

ordenada i clara qualsevol tipus 

d’informació. 

Realitza xicotetes 

exposicions durant la 

correcció de problemes amb 

ordre i claredat. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció quan el 

professor o un company està 

parlant i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Manejar el llenguatge matemàtic 

amb precisió. 

Utilitza correctament el 

llenguatge aprés amb relació 

a les fraccions. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Entén les representacions 

gràfiques de les fraccions i 

les sap situar en la recta 

numèrica per a ordenar-les. 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució de 

situacions problemàtiques en 

contextos reals. 

Resol problemes inspirats en 

situacions quotidianes 

aplicant els coneixements les 

fraccions i la seua operativa. 

Competència digital 

Utilitzar programes informàtics 

per a resoldre qüestions sobre 

fraccions. 

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre 

fraccions. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora 

de forma adequada 

coneixent les tecles per a 

introduir fraccions i operar 

amb elles. 

Aprendre a aprendre 

Ser conscient dels coneixements 

adquirits en aquesta unitat. 

Reflexiona sobre els resultats 

dels processos 

d’autoavaluació sent 



conscient dels avenços que 

està fent. 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en favor 

de l’aprenentatge. 

Coneix quins són els seus 

punts forts i els seus 

interessos i els enfoca per a 

millorar el seu aprenentatge. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el 

càlcul mental per a contribuir 

al desenvolupament de la 

seua intel·ligència 

logicomatemàtica. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits de 

participació establits. 

Participa diligentment en les 

activitats de grup aportant les 

seues idees i respectant les 

dels altres. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma adequada i 

comptant durant tota la unitat 

i no minven els seus esforços 

malgrat trobar-se amb errors 

o dificultats. 

Mostrar iniciativa personal per a 

iniciar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de les 

manifestacions de creativitat i 

gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Representa fraccions en 

diferents figures 

geomètriques o elements de 

la vida quotidiana 

correctament de forma 

creativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 UNITAT 4 

Títol 
Problemes de proporcionalitat i percentatges 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els conceptes de raó, proporció i relació de proporcionalitat. 

  2.  Resoldre problemes de proporcionalitat simple i composta. 

  3.  Manejar amb facilitat els percentatges i resoldre problemes amb ells. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIA CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

    
Raons i proporcions. 

-  Càlcul del terme 

desconegut d’una 

proporció. 

-  Proporcionalitat directa i 

inversa. 

  1.  Conéixer els 

conceptes de raó, 

proporció i relació de 

proporcionalitat. 

  1.1.  Calcula un terme 

desconegut d’una 

proporció i completa 

taules de valors 

directament 

proporcionals o 

inversament 

proporcionals. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemes tipus de 

proporcionalitat simple. 

Problemes tipus de 

proporcionalitat 

composta. 

  2.  Resoldre problemes 

de proporcionalitat 

simple i composta. 

  2.1.  Resol problemes de 

proporcionalitat 

simple.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 



  2.2.  Resol problemes de 

proporcionalitat 

composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Conceptes de 

percentatge. 

-  Com a proporció. 

-  Com a fracció. 

-  Com a nombre decimal. 

Problemes de tipus de 

percentatges. 

-  Càlcul de la part, del total 

i del tant per cent aplicat. 

Problemes tipus 

d’augments i 

disminucions 

percentuals. 

-  Càlcul de la quantitat 

inicial i de la variació 

percentual. 

  3.  Manejar amb facilitat 

els percentatges i 

resoldre problemes 

amb ells. 

  3.1.  Relaciona 

percentatges amb 

fraccions i amb 

nombres decimals, 

calcula el 

percentatge d’una 

quantitat, calcula la 

quantitat inicial atés 

el percentatge i 

troba el percentatge 

que representa una 

part. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Resol problemes 

senzills d’augments 

i disminucions 

percentuals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resol problemes en 

els quals 

s’encadenen 

augments i 

disminucions 

percentuals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el coneixement de 

les estructures lingüístiques 

per a elaborar textos escrits.  

Traduïx situacions de 

proporcionalitat simple o composta 

i d’augments i disminucions 

percentuals al llenguatge 

matemàtic i redacta correctament 

la solució i interpretació del 

resultat. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté l’atenció durant la classe i 

intervé respectant el torn de 

paraula. 

Competència 

matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució 

de situacions problemàtiques 

en contextos reals. 

Aplica els coneixements que té 

sobre la proporcionalitat i els 

percentatges per a resoldre 

problemes de la vida quotidiana. 

Realitzar argumentacions en 

qualsevol context amb 

esquemes logicomatemàtics. 

Realitza argumentacions posant en 

pràctica processos de raonament.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció del 

coneixement.  

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a adquirir i 

reforçar els coneixements sobre 

proporcionalitat i percentatges. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius. 

Emplena documents 

d’autoavaluació i coavaluació i 

reflexiona sobre els resultats 

obtinguts. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Resol problemes seguint uns 

passos establits. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el càlcul 

mental per a contribuir al 

desenvolupament de la seua 

intel·ligència logicomatemàtica. 



Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

de participació establits. 

Participa diligentment en les 

activitats de grup aportant les 

seues idees i respectant les dels 

altres. 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el 

treball. 

Planifica el seu treball, mostra 

iniciativa i interés per conéixer, i 

treballa la «curiositat científica». 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Adquirix el compromís de realitzar 

les diferents tasques i ensenyar-li-

les al professorat quan aquest les 

sol·licite. 

Consciència i 

expressions culturals 

Elaborar treballs amb sentit 

estètic. 

Realitza els seus treballs de forma 

neta i ordenada, respectant el 

sentit estètic. 

 

UNITAT 5  

Títol 
Seqüències numèriques 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer i manejar la nomenclatura pròpia de les successions i familiaritzar-se amb la 

recerca de regularitats numèriques. 

  2.  Conéixer i manejar amb facilitat les progressions aritmètiques i geomètriques i aplicar-les a 

la resolució de problemes. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIA CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
-  Successions. 

-  Llei de formació. 

  1.  Conéixer i manejar 

la nomenclatura 

  1.1.  Escriu un terme 

concret d’una 
CMCT, 



-  Terme general. 

Expressió algebraica. 

-  Obtenció de termes 

d’una successió atés 

el seu terme general. 

-  Successions 

recurrents. 

pròpia de les 

successions i 

familiaritzar-se amb 

la recerca de 

regularitats 

numèriques. 

successió donada 

mitjançant el seu terme 

general o de forma 

recurrent i obté el 

terme general d’una 

successió donada pels 

seus primers termes 

(casos molt senzills). 

CD, 

CAA 

-  Progressions 

aritmètiques. 

Concepte. 

Identificació. 

-  Terme general d’una 

progressió aritmètica. 

-  Suma de termes 

consecutius d’una 

progressió aritmètica. 

-  Progressions 

geomètriques. 

Concepte. 

Identificació. 

-  Relació entre els 

diferents elements 

d’una progressió 

geomètrica. 

-  Calculadora. 

-  Sumand constant i 

factor constant per a 

generar progressions. 

-  Problemes de 

progressions. 

  2.  Conéixer i manejar 

amb facilitat les 

progressions 

aritmètiques i 

geomètriques i 

aplicar-les a la 

resolució de 

problemes. 

  2.1.  Reconeix les 

progressions 

aritmètiques i 

geomètriques, calcula 

la seua diferència, la 

seua raó i, en el cas de 

les progressions 

aritmètiques, el seu 

terme general. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Calcula la suma dels 

primers termes d’una 

progressió aritmètica. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resol problemes 

utilitzant les 

progressions 

aritmètiques. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.4.  Resol problemes 

utilitzant les 

progressions 

geomètriques. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 



 

4.  Competències: descriptors i acompliments 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels textos 

escrits.  

Comprén informacions, 

adquirix i utilitza el vocabulari 

sobre les seqüències 

numèriques. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció durant la 

classe i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució de 

situacions problemàtiques en 

contextos reals. 

Aplica els coneixements que 

té sobre les progressions 

aritmètiques i geomètriques 

per a resoldre problemes de 

la vida quotidiana. 

Realitzar argumentacions en 

qualsevol context amb 

esquemes logicomatemàtics. 

Realitza argumentacions 

posant en pràctica processos 

de raonament.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 

construcció del coneixement.  

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre 

progressions. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius. 

Emplena documents 

d’autoavaluació i coavaluació 

i reflexiona sobre els 

resultats obtinguts. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Resol problemes seguint uns 

passos establits. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el 

càlcul mental per a contribuir 

al desenvolupament de la 

seua intel·ligència 

logicomatemàtica. 



Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball. 

Col·labora amb els altres a fi 

de resoldre situacions 

problemàtiques en què 

intervinguen les seqüències 

numèriques. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constants en el treball 

superant les dificultats. 

Realitza i treballa de forma 

constant i sistemàtica, 

executant en cada moment el 

que se li sol·licita. 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Adquirix el compromís de 

realitzar les diferents tasques 

i ensenyar-li-les al professor 

quan aquest les sol·licite. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs amb sentit 

estètic. 

Realitza els seus treballs de 

forma neta i ordenada, 

respectant el sentit estètic. 

 

 UNITAT 6 

Títol 
 El llenguatge algebraic 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer i manejar els conceptes i la terminologia propis de l’àlgebra. 

  2.  Operar amb expressions algebraiques. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES - 

COMPETÈNCIA CLAU 
Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
-  El llenguatge 

algebraic. 

-  Traducció del 

llenguatge natural a 

l’algebraic, i viceversa. 

-  Expressions 

algebraiques: 

monomis, polinomis, 

fraccions algebraiques, 

equacions i identitats. 

-  Coeficient i grau. Valor 

numèric d’un monomi i 

d’un polinomi. 

-  Monomis semblants. 

  1.  Conéixer i manejar 

els conceptes i la 

terminologia propis 

de l’àlgebra. 

  1.1.  Traduïx al llenguatge 

algebraic enunciats 

verbals d’índole 

matemàtic. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.2.  Coneix i identifica els 

conceptes de monomi, 

polinomi, coeficient, 

grau, part literal, identitat 

i equació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula el valor numèric 

d’un monomi i d’un 

polinomi. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Operacions amb 

monomis: suma, 

producte i quocient. 

-  Suma i resta de 

polinomis. 

-  Producte d’un monomi 

per un polinomi. 

-  Producte de polinomis. 

-  Factor comú.  

-  Identitats notables. 

Quadrat d’una suma, i 

d’una diferència. Suma 

per diferència. 

-  Simplificació de 

fraccions algebraiques 

senzilles. 

- Reducció a comú 

denominador 

  2.  Operar amb 

expressions 

algebraiques. 

  2.1.  Opera amb monomis i 

polinomis. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Coneix el 

desenvolupament de les 

identitats notables, ho 

expressa com a quadrat 

d’un binomi o com a 

producte de dos factors i 

l’aplica per a 

desenvolupar 

expressions 

algebraiques. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Trau factor comú d’un 

polinomi i factoritza 

utilitzant les identitats 

notables. 

CMCT, 

CD, 



d’expressions 

algebraiques. 

CAA 

  2.4.  Simplifica fraccions 

algebraiques senzilles. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.5.  Multiplica per un nombre 

una suma de fraccions 

algebraiques amb 

denominador numèric i 

simplifica el resultat. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits.  

Comprén informacions, 

adquirix i utilitza expressions 

algebraiques. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció durant la 

classe i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució 

de situacions problemàtiques. 

Aplica els coneixements que té 

sobre els monomis, polinomis i 

identitats per a resoldre 

problemes. 

Realitzar argumentacions en 

qualsevol context amb 

esquemes logicomatemàtics. 

Realitza argumentacions 

posant en pràctica processos 

de raonament.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 

construcció del coneixement.  

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre àlgebra 

estudiats en el tema. 

Aprendre a aprendre 
Avaluar la consecució 

d’objectius. 

Emplena documents 

d’autoavaluació i coavaluació i 



reflexiona sobre els resultats 

obtinguts. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Opera amb els monomis i els 

polinomis seguint uns passos 

establits. 

Desenvolupar les diferents 

intel·ligències múltiples. 

Adquirix més habilitat en el 

càlcul mental per a contribuir 

al desenvolupament de la 

seua intel·ligència 

logicomatemàtica. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Valora i considera les opinions 

dels seus companys, encara 

que no coincidisquen amb la 

seues.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constants en el treball 

superant les dificultats. 

Realitza i treballa de forma 

constant i sistemàtica, 

executant en cada moment el 

que se li sol·licita. 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Adquirix el compromís de 

realitzar les diferents tasques i 

ensenyar-li-les al professor 

quan aquest les sol·licite. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs amb sentit 

estètic. 

Realitza els seus treballs de 

forma neta i ordenada, 

respectant el sentit estètic. 

 

 

 UNITAT 7 

Títol 
Equacions de primer i segon grau 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer i manejar els conceptes propis de les equacions. 

  2.  Resoldre equacions de primer i segon grau. 

  3.  Resoldre problemes mitjançant equacions de primer i segon grau. 



3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIA CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

-  Equació. Solució. 

-  Resolució per tempteig. 

-  Tipus d’equacions. 

  1.  Conéixer i manejar 

els conceptes propis 

de les equacions. 

  1.1.  Coneix els conceptes 

d’equació, incògnita i 

solució; i els utilitza 

per a determinar si un 

nombre és solució 

d’una equació i per a 

buscar per tempteig 

solucions enteres 

d’equacions senzilles.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

-  Equacions equivalents. 

-  Transformacions que 

conserven l’equivalència. 

-  Equació de primer grau. 

Tècniques de resolució. 

-  Equacions sense solució 

o amb infinites solucions. 

-  Equacions de segon grau. 

-  Nombre de solucions 

segons el signe del 

discriminant. 

-  Equacions de segon grau 

incompletes. 

-  Tècniques de resolució 

d’equacions de segon 

grau. 

  2.  Resoldre equacions 

de primer i segon 

grau. 

  2.1.  Resol equacions 

senzilles de primer 

grau.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Resol equacions de 

primer grau amb 

fraccions en el 

numerador del qual hi 

ha una suma o una 

resta. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resol equacions 

senzilles de segon 

grau. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Resol equacions amb 

parèntesi i 

denominadors que 

donen lloc a una 

equació de segon 

grau. 

CMCT, 

CD, 

CAA 



-  Resolució de problemes 

mitjançant equacions. 

  3.  Resoldre problemes 

mitjançant 

equacions de primer 

i segon grau. 

  3.1.  Resol problemes 

numèrics senzills 

mitjançant equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resol problemes 

geomètrics senzills 

mitjançant equacions.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resol mitjançant 

equacions problemes 

que impliquen l’ús de 

la relació de 

proporcionalitat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels textos 

escrits.  

Comprén la informació 

aportada en els enunciats 

dels problemes i els expressa 

en forma d’equació per a la 

seua resolució. 

Utilitzar el vocabulari adequat, 

les estructures lingüístiques i les 

Definix i fa servir 

correctament conceptes 



normes ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar textos 

escrits i orals. 

estudiats en la unitat com a 

equació, equació equivalent i 

equació de primer i segon 

grau. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció durant la 

classe i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució de 

situacions problemàtiques en 

contextos reals. 

Aplica els coneixements que 

té sobre les equacions de 

primer i segon grau per a 

resoldre problemes de la vida 

quotidiana. 

Realitzar argumentacions en 

qualsevol context amb 

esquemes logicomatemàtics. 

Realitza argumentacions 

posant en pràctica processos 

de raonament.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 

construcció del coneixement.  

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre 

equacions. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius. 

Emplena documents 

d’autoavaluació i coavaluació 

i reflexiona sobre els 

resultats obtinguts. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Resol problemes mitjançant 

equacions seguint uns 

passos establits. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball. 

Col·labora amb els altres a fi 

de resoldre situacions 

problemàtiques en què 

intervinguen equacions. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constants en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma adequada i 

comptant durant tota la unitat 

i no minven els seus esforços 

malgrat trobar-se amb errors 

o dificultats. 



Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Adquirix el compromís de 

realitzar les diferents tasques 

i ensenyar-li-les al professor 

quan aquest les sol·licite. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs amb sentit 

estètic. 

Realitza els seus treballs de 

forma neta i ordenada, 

respectant el sentit estètic. 

 

 UNITAT 8 

Títol 
Sistemes d’equacions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els sistemes d’equacions amb dues incògnites i el significat de les seues 

solucions. 

  2.  Resoldre sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites. 

  3.  Plantejar i resoldre problemes mitjançant sistemes d’equacions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIA CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Equacions amb dues 

incògnites. 

-  Representació. 

Sistemes d’equacions. 

  1.  Conéixer i manejar 

els conceptes 

d’equació lineal 

amb dues 

incògnites, sistema 

d’equacions lineals 

amb dues 

incògnites i les 

solucions 

d’ambdós. 

  1.1.  Representa gràficament un 

sistema d’equacions lineals 

amb dues incògnites i 

observant l’esmentada 

representació indica el 

nombre de les seues 

solucions. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



Mètodes de resolució: 

-  Mètode de substitució. 

-  Mètode d’igualació. 

-  Mètode de reducció. 

-  Regla pràctica per a 

resoldre sistemes 

lineals. 

  2.  Resoldre sistemes 

de dues equacions 

lineals amb dues 

incògnites. 

 

  2.1.  Resol un sistema de dues 

equacions lineals amb dues 

incògnites mitjançant un 

mètode determinat 

(substitució, reducció o 

igualació...). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Resol un sistema de dues 

equacions lineals amb dues 

incògnites per qualsevol dels 

mètodes i el classifica 

segons el tipus de solució. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

  2.3.  Resol un sistema de dues 

equacions lineals amb dues 

incògnites simplificant 

prèviament les equacions 

que el formen. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Traducció d’enunciats 

a sistemes 

d’equacions. 

Resolució de 

problemes amb 

sistemes d’equacions. 

  3.  Plantejar i resoldre 

problemes 

mitjançant sistemes 

d’equacions.  

  3.1.  Resol problemes numèrics 

mitjançant sistemes 

d’equacions. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resol problemes geomètrics 

mitjançant sistemes 

d’equacions. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 



  3.3.  Resol problemes que 

impliquen l’ús de la relació 

de proporcionalitat utilitzant 

els sistemes d’equacions. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 



4.COMPETÈNCIES: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels textos 

escrits.  

Comprén la informació 

aportada en els enunciats i 

l’expressa en forma de 

sistemes d’equacions. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma 

adequada quan corregix els 

exercicis presentant 

coherència en la seua 

exposició. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, escolta 

atenta a l’interlocutor... 

Manté l’atenció durant la 

classe i intervé respectant el 

torn de paraula. 

Competència matemàtica  

i competències bàsiques  

en ciència i tecnologia 

Aplicar els coneixements 

matemàtics per a la resolució de 

situacions problemàtiques en 

contextos reals. 

Aplica els coneixements que 

té sobre la resolució de 

sistemes d’equacions per a 

resoldre problemes de la vida 

quotidiana. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en format 

gràfic. 

Comprén les representacions 

gràfiques dels sistemes 

d’equacions i sap indicar la 

seua solució en la 

representació gràfica. 

Realitzar argumentacions en 

qualsevol context amb 

esquemes logicomatemàtics. 

Realitza argumentacions 

posant en pràctica processos 

de raonament.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a la 

construcció del coneixement.  

Utilitza els recursos digitals 

associats a la unitat per a 

adquirir i reforçar els 

coneixements sobre els 

sistemes d’equacions i la 

seua resolució. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals d’aquesta per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Planificar els recursos Resol problemes de resolució 



necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

de sistema d’equacions 

seguint els passos establits 

en cada un dels mètodes 

(reducció, igualació i 

substitució). 

Desenvolupar la intel·ligència 

espacial. 

Utilitza i elabora gràfics per a 

comprendre i millorar el seu 

aprenentatge sobre els 

sistemes d’equacions i la 

seua resolució. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de diàleg 

amb els altres en situacions de 

convivència i treball. 

Col·labora amb els altres a fi 

de resoldre situacions 

problemàtiques en què 

intervinguen els sistemes 

d’equacions. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constants en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma adequada i 

comptant durant tota la unitat 

i no minven els seus esforços 

malgrat trobar-se amb errors 

o dificultats. 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Adquirix el compromís de 

realitzar les diferents tasques 

i ensenyar-li-les al professor 

quan aquest les sol·licite. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs amb sentit 

estètic. 

Representa les rectes 

corresponents a les 

equacions de forma neta i 

ordenada, respectant el sentit 

estètic. 

 

 UNITAT 9 

Títol 

Funcions i gràfics 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Interpretar i construir gràfics que corresponguen a contextos coneguts o a taules de 

dades, i manejar els conceptes i la terminologia propis de les funcions. 

   2.  Indicar l’expressió analítica d’una funció molt senzilla a partir d’un enunciat. 

 



3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Funció 

-  La gràfica com a 

manera de representar 

la relació entre dues 

variables (funció). 

Nomenclatura. 

-  Conceptes bàsics 

relacionats amb les 

funcions. 

-  Variables independent 
i dependent. 

-  Domini de definició 
d’una funció. 

-  Interpretació de funcions 

donades mitjançant 

gràfics. 

-  Assignació de gràfics a 

funcions, i viceversa. 

-  Identificació del domini 

de definició d’una funció 

en vista de la seua 

gràfica. 

Variacions d’una funció 

-  Creixement i 

decreixement d’una 

funció. 

-  Màxims i mínims en una 

funció. 

-  Determinació de 

creixements i 

decreixements, màxims i 

  1.  Interpretar i 

construir gràfics que 

corresponguen a 

contextos coneguts 

per l’alumnat o a 

taules de dades, i 

manejar els 

conceptes i la 

terminologia propis 

de les funcions. 

  1.1.  Respon a preguntes 

sobre el comportament 

d’una funció observant la 

seua gràfica i identifica 

aspectes rellevants de la 

mateixa (domini, 

creixement, màxims, 

etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  1.2.  Associa enunciats a 

gràfics de funcions. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

  1.3.  Construïx la gràfica d’una 

funció a partir d’un 

enunciat. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

  1.4.  Construïx la gràfica d’una 

funció a partir d’una taula 

de valors. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



mínims, de funcions 

donades mitjançant les 

seues gràfics. 

Continuïtat 

-  Discontinuïtat i 

continuïtat en una 

funció. 

-  Reconeixement de 

funcions contínues i 

discontínues. 

 

Tendència 

-  Comportament a llarg 

termini. Establiment de 

la tendència d’una 

funció a partir d’un tros 

d’ella. 

-  Periodicitat. 

Reconeixement 

d’aquelles funcions que 

presenten periodicitat. 

Expressió analítica 

-  Assignació 

d’expressions 

analítiques a diferents 

gràfics, i viceversa. 

-  Utilització d’equacions 

per a descriure gràfics, i 

de gràfics per a 

visualitzar la 

«informació» continguda 

en enunciats. 

CEC, 

SIEP 

  2.  Indicar l’expressió 

analítica d’una 

funció molt senzilla 

a partir d’un 

enunciat. 

  2.1.  Indica l’expressió 

analítica d’una funció molt 

senzilla a partir d’un 

enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Entendre un text a fi de poder 

resumir la seua informació 

mitjançant una funció i la seua 

gràfica. 

Comprén de forma precisa 

els enunciats i transforma la 

seua informació en una 

funció i la seua gràfica. 



Reconéixer una gràfica, una 

taula de valors o una expressió 

analítica com altres maneres 

d’exposar un enunciat. 

Identifica i distingix les 

diferents formes en què se li 

presenten les dades d’un 

enunciat. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Dominar tots els elements que 

intervenen en l’estudi de les 

funcions i la seua representació 

gràfica. 

Distingix tots els elements 

que intervenen en l’anàlisi 

d’una funció i la seua 

representació gràfica. 

Competència digital 

Interpretar representacions 

gràfics. 

Interpreta representacions 

gràfics identificant els 

elements rellevants 

d’aquesta. 

Mostrar interés per l’ús de 

programes informàtics 

relacionats amb la representació 

gràfica de funcions. 

Utilitza amb interés els 

programes informàtiques 

relacionats amb la 

representació gràfica de 

funcions. 

Aprendre a aprendre 

Ser conscient de les llacunes en 

l’aprenentatge en vista dels 

problemes que es tinguen per a 

representar una funció donada. 

Comprén les llacunes en 

l’aprenentatge en vista dels 

problemes que es tinguen 

per a representar una funció 

donada. 

Competències socials i 

cíviques 

Dominar l’ús de les 

representacions gràfics per a 

poder entendre informacions 

donades d’aquesta manera. 

Utilitza les representacions 

gràfics per a interpretar la 

informació exposada 

d’aquesta manera. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 

Resoldre un problema donat 

creant una funció que el 

descriga. 

Expressa l’enunciat d’un 

problema en forma de funció 

per a la seua resolució. 

 

 



 UNITAT 10 

Títol 

Funcions lineals i quadràtiques 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Manejar amb facilitat les funcions lineals, representant-les, interpretant-les i aplicant-les en 

diversos contextos. 

  2.  Representar funcions quadràtiques. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència m atemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Funció de proporcionalitat 

-  Situacions pràctiques a 

què respon una funció de 

proporcionalitat. 

-  Equació y = mx. 

-  Representació gràfica 

d’una funció de 

proporcionalitat donada per 

la seua equació. 

-  Obtenció de l’equació que 

correspon a la gràfica. 

La funció y = mx + n 

-  Situacions pràctiques a 

què respon. 

-  Representació gràfica 

d’una funció  

y = mx + n. 

-  Obtenció de l’equació que 

correspon a una gràfica. 

Formes de l’equació d’una 

  1.  Manejar amb 

facilitat les funcions 

lineals, 

representant-les, 

interpretant-les i 

aplicant-les en 

diversos contextos.  

  1.1.  Representa funcions 

lineals a partir de la 

seua equació. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Troba l’equació d’una 

recta coneixent un 

punt i el seu pendent 

o dos punts de la 

mateixa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.3.  Troba l’equació d’una 

recta observant la 

seua gràfica. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.4.  Obté la funció lineal 

associada a un 

enunciat, l’analitza i la 

representa. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



recta 

-  Punt-pendent. 

-  Que passa per dos punts. 

-  Representació de la gràfica 

a partir de l’equació, i 

viceversa. 

Resolució de problemes en 

els que intervinguen 

funcions lineals 

Estudi conjunt de dues 

funcions lineals 

  1.5.  Resol problemes 

d’enunciat mitjançant 

l’estudi conjunt de 

dues funcions lineals. 
CL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Funció quadràtica 

-  Representació gràfica. 

Paràbola. Càlcul del vèrtex, 

punts de tall amb els eixos, 

punts pròxims al vèrtex. 

 

-  Resolució de problemes en 

els que intervinguen 

equacions quadràtiques. 

-  Estudi conjunt d’una recta i 

d’una paràbola. 

 

  2.  Representar 

funcions 

quadràtiques. 

  2.1.  Representa funcions 

quadràtiques fent un 

estudi complet d’elles 

(vèrtex, talls amb els 

eixos...). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula, analíticament 

i gràficament, els 

punts de tall entre una 

paràbola i una recta. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Ser capaç d’extraure informació 

d’un text donat. 

Selecciona correctament la 

informació rellevant d’un 

enunciat per a la resolució de 

l’exercici o problema. 

Saber extraure d’un text la 

informació necessària per a 

modelitzar la situació que es 

proposa mitjançant una funció 

lineal o quadràtica. 

Transforma i expressa 

correctament una situació 

que es proposa a través 

d’una funció lineal o 

quadràtica.  



Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre què implica la 

linealitat d’una funció entenent 

aquesta com una modelització 

de la realitat. 

Aplica els coneixements que 

té sobre la linealitat de les 

funcions per a modelitzar la 

realitat. 

Dominar les diferents 

expressions analítiques d’una 

recta o d’una paràbola. 

Aplica correctament en els 

supòsits les diferents 

expressions analítiques d’una 

recta o paràbola. 

Competència digital 

Saber utilitzar Internet per a 

trobar informació. 

Utilitza Internet per a 

complementar la informació 

de la unitat i ampliar el seu 

coneixement. 

Aprendre a aprendre 

Aprendre a ampliar els 

continguts bàsics mitjançant la 

recerca d’informació. 

Utilitza diferents fonts per a 

buscar informació sobre els 

continguts donats. 

Saber autoavaluar els seus 

coneixements sobre funcions 

lineals i quadràtiques i les seues 

representacions. 

Avalua el seu propi 

aprenentatge, presa 

consciència dels 

coneixements adquirits sobre 

funcions lineals i 

quadràtiques i les seues 

representacions, i accepta 

els seus errors. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar l’aportació d’altres 

cultures al desenvolupament de 

l’estudi de les funcions. 

Valora les aportacions 

realitzades per altres cultures 

al desenvolupament de 

l’estudi de les funcions. 

Descobrir el component lúdic de 

les matemàtiques. 

Descobrix a través de la 

realització de supòsits i 

exercicis el component lúdic 

de les matemàtiques. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa personal per 

a reforçar i consolidar aquells 

conceptes en els quals troba 

més dificultat. 

Aprendre a investigar elements 

relacionats amb les rectes i les 

Identifica elements 

relacionats amb rectes i 



paràboles. paràboles. 

Saber modelitzar una situació 

donada mitjançant funcions 

lineals o quadràtiques. 

Sap expressar una situació 

donada a través de funcions 

lineals i quadràtiques. 

 

 UNITAT 11 

Títol 

Elements de geometria plana 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer les relacions angulars en els polígons i en la circumferència. 

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

  3.  Conéixer el teorema de Pitàgores i les seues aplicacions. 

  4.  Calcular àrees i perímetres de figures planes.  

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC) , sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Angles en la 

circumferència 

-  Angle central i inscrit en 

una circumferència. 

-  Obtenció de relacions i 

mesures angulars 

basades en angles 

inscrits. 

Semblança 

-  Figures semblants. 

Plans i mapes. Escales. 

-  Obtenció de mesures en 

la realitat a partir d’un 

  1.  Conéixer les relacions 

angulars en els 

polígons i en la 

circumferència.   

  1.1.  Coneix i aplica les 

relacions angulars en 

els polígons. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Coneix i aplica les 

relacions dels angles 

situats sobre la 

circumferència. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conéixer els 

conceptes bàsics de 

la semblança i aplicar-

los a la resolució de 

problemes. 

  2.1.  Reconeix figures 

semblants i utilitza la 

raó de semblança per a 

resoldre problemes. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  2.2.  Coneix el teorema de 

Tales i l’utilitza per a 

CMCT, 

CD, 



pla o un mapa. 

-  Semblança de triangles. 

Criteri: igualtat de dos 

angles. 

-  Obtenció d’una longitud 

en un triangle a partir de 

la seua semblança amb 

un altre. 

-  Teorema de Tales. 

Aplicacions. 

Teorema de Pitàgores 

-  Aplicacions. 

-  Obtenció de la longitud 

d’un costat d’un triangle 

rectangle del qual es 

coneixen els altres dos. 

-  Identificació del tipus de 

triangle (acutangle, 

rectangle, obtusangle) a 

partir dels angles dels 

seus costats. 

-  Identificació de triangles 

rectangles en figures 

planes variades. 

 

 

 

 

Àrees i perímetres de 

figures planes 

-  Càlcul d’àrees i 

perímetres de figures 

planes aplicant 

fórmules, amb obtenció 

d’algun dels seus 

elements (teorema de 

Pitàgores, semblança...) 

i recorrent, si es 

necessitara, a la 

descomposició i la 

resoldre problemes. CAA, 

SEIP 

  3.  Conéixer el teorema 

de Pitàgores i les 

seues aplicacions. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en casos 

directes. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Reconeix si un triangle 

és rectangle, acutangle 

o obtusangle coneixent 

els seus costats. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Calcular àrees i 

perímetres de figures 

planes. 

  4.1.  Calcula àrees i 

perímetres de polígons 

senzills. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.2.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’algunes 

figures corbes. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.3.  Calcula àrees de 

figures planes 

descomponent-les en 

polígons o corbes 

senzilles. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 



recomposició. 

 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Explicar de forma clara i concisa 

procediments i resultats 

geomètrics. 

Redacta correctament els 

procediments utilitzats en els 

supòsits, així com els 

resultats geomètrics 

obtinguts. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Dominar tots els elements de la 

geometria plana per a poder 

resoldre problemes geomètrics. 

Aplica correctament els 

teoremes de Tales i de 

Pitàgores en la resolució de 

problemes. 

Competència digital 

Mostrar interés per la utilització 

d’eines informàtiques amb 

continguts geomètrics. 

Utilitza amb interés els 

programes informàtics 

relacionats amb la geometria. 

Aprendre a aprendre 

Valorar els coneixements 

geomètrics adquirits com a medi 

per a resoldre problemes. 

Valora la utilitat de la 

geometria per a la resolució 

de problemes. 

Consciència i expressions 

culturals 

Utilitzar els coneixements 

adquirits per a descriure o crear 

elements artístics. 

Identifica i descriu elements 

geomètrics en obres 

artístiques i els aplica en les 

creacions pròpies. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 



Triar la millor estratègia per a 

resoldre problemes geomètrics 

en el pla. 

Selecciona l’estratègia més 

adequada per a resoldre 

problemes geomètrics. 

 

 UNITAT 12 

Títol 

Figures en l’espai 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer les relacions angulars en els polígons i en la circumferència. 

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

  3.  Conéixer el teorema de Pitàgores i les seues aplicacions. 

  4.  Calcular àrees i perímetres de figures planes.  

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Angles en la 

circumferència 

-  Angle central i inscrit en 

una circumferència. 

-  Obtenció de relacions i 

mesures angulars 

basades en angles 

inscrits. 

Semblança 

-  Figures semblants. 

Plans i mapes. Escales. 

-  Obtenció de mesures en 

la realitat a partir d’un 

  1.  Conéixer les relacions 

angulars en els 

polígons i en la 

circumferència.   

  1.1.  Coneix i aplica les 

relacions angulars en 

els polígons. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Coneix i aplica les 

relacions dels angles 

situats sobre la 

circumferència. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conéixer els 

conceptes bàsics de 

la semblança i aplicar-

los a la resolució de 

problemes. 

  2.1.  Reconeix figures 

semblants i utilitza la 

raó de semblança per a 

resoldre problemes. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  2.2.  Coneix el teorema de 

Tales i l’utilitza per a 

CMCT, 

CD, 



pla o un mapa. 

-  Semblança de triangles. 

Criteri: igualtat de dos 

angles. 

-  Obtenció d’una longitud 

en un triangle a partir de 

la seua semblança amb 

un altre. 

-  Teorema de Tales. 

Aplicacions. 

Teorema de Pitàgores 

-  Aplicacions. 

-  Obtenció de la longitud 

d’un costat d’un triangle 

rectangle del qual es 

coneixen els altres dos. 

-  Identificació del tipus de 

triangle (acutangle, 

rectangle, obtusangle) a 

partir dels angles dels 

seus costats. 

-  Identificació de triangles 

rectangles en figures 

planes variades. 

 

 

 

 

Àrees i perímetres de 

figures planes 

-  Càlcul d’àrees i 

perímetres de figures 

planes aplicant 

fórmules, amb obtenció 

d’algun dels seus 

elements (teorema de 

Pitàgores, semblança...) 

i recorrent, si es 

necessitara, a la 

descomposició i la 

resoldre problemes. CAA, 

SEIP 

  3.  Conéixer el teorema 

de Pitàgores i les 

seues aplicacions. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en casos 

directes. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Reconeix si un triangle 

és rectangle, acutangle 

o obtusangle coneixent 

els seus costats. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Calcular àrees i 

perímetres de figures 

planes. 

  4.1.  Calcula àrees i 

perímetres de polígons 

senzills. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.2.  Calcula l’àrea i el 

perímetre d’algunes 

figures corbes. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.3.  Calcula àrees de 

figures planes 

descomponent-les en 

polígons o corbes 

senzilles. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 



recomposició. 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Explicar de forma clara i concisa 

procediments i resultats 

geomètrics. 

Redacta correctament els 

procediments utilitzats en els 

supòsits, així com els 

resultats geomètrics 

obtinguts. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Dominar tots els elements de la 

geometria plana per a poder 

resoldre problemes geomètrics. 

Aplica correctament els 

teoremes de Tales i de 

Pitàgores en la resolució de 

problemes. 

Competència digital 

Mostrar interés per la utilització 

d’eines informàtiques amb 

continguts geomètrics. 

Utilitza amb interés els 

programes informàtics 

relacionats amb la geometria. 

Aprendre a aprendre 

Valorar els coneixements 

geomètrics adquirits com a medi 

per a resoldre problemes. 

Valora la utilitat de la 

geometria per a la resolució 

de problemes. 

Consciència i expressions 

culturals 

Utilitzar els coneixements 

adquirits per a descriure o crear 

elements artístics. 

Identifica i descriu elements 

geomètrics en obres 

artístiques i els aplica en les 

creacions pròpies. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 



Triar la millor estratègia per a 

resoldre problemes geomètrics 

en el pla. 

Selecciona l’estratègia més 

adequada per a resoldre 

problemes geomètrics. 

 

 UNITAT 13 

Títol 

Moviments en el pla. Frisos i mosaics 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

   1.  Aplicar un o més moviments a una figura geomètrica. 

   2.  Conéixer les característiques i les propietats dels diferents moviments i aplicar-les a la 

resolució de situacions problemàtiques. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Transformacions geomètriques 

-  Nomenclatura. 

-  Identificació de moviments 

geomètrics i distinció entre 

directes i inversos. 

Translacions 

-  Elements dobles d’una 

translació. 

-  Resolució de problemes en els 

que intervenen figures 

traslladades i localització 

d’elements invariants. 

Girs 

-  Elements dobles en un gir. 

-  Figures amb centre de gir. 

  1.  Aplicar un o més 

moviments a una 

figura geomètrica.   

  1.1.  Obté la transformada 

d’una figura mitjançant 

un moviment concret. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obté la transformada 

d’una figura mitjançant 

la composició de dos 

moviments. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conéixer les 

característiques i 

les propietats dels 

diferents 

moviments i 

aplicar-les a la 

  2.1.  Reconeix figures 

dobles en una certa 

transformació o 

identifica el tipus de 

transformació que 

dóna lloc a una certa 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 



-  Localització de l’«angle mínim» 

en figures amb centre de gir. 

-  Resolució de problemes en els 

que intervenen figures girades. 

Localització d’elements 

invariants. 

Simetries axials 

-  Elements dobles en una 

simetria. 

-  Obtenció del resultat de trobar 

el simètric d’una figura. 

Identificació d’elements dobles 

en la transformació. 

-  Figures amb eix de simetria. 

Composició de  

moviments 

-  Translació i simetria axial. 

-  Dues simetries amb eixos 

paral·lels. 

-  Dues simetries amb eixos 

concurrents. 

 

 

Mosaics, sanefes i rosetons 

-  Significat i relació amb els 

moviments. 

-  «Motiu mínim» d’una 

d’aquestes figures. 

-  Identificació de moviments que 

deixen invariant un mosaic, un 

fris (o sanefa) o una rosassa. 

Obtenció del «motiu mínim». 

resolució de 

situacions 

problemàtiques. 

figura doble. 

  2.2.  Reconeix la 

transformació (o les 

possibles 

transformacions) que 

porten d’una figura a 

l’altra. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Explicar de forma clara i concisa 

procediments i resultats 

geomètrics. 

Redacta correctament els 

procediments utilitzats en els 

supòsits, així com els 

resultats geomètrics 

obtinguts. 

Extraure la informació 

geomètrica d’un text donat. 

Selecciona correctament la 

informació geomètrica d’un 

text donat. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Dominar les translacions, els 

girs, les simetries i la composició 

de moviments com a medi per a 

resoldre problemes geomètrics. 

Aplica correctament les 

translacions, les simetries i la 

composició de moviments 

com a medi per a resoldre 

problemes geomètrics. 

Competència digital 

Mostrar interés per la utilització 

d’eines informàtiques amb 

continguts geomètrics. 

Utilitza amb interés els 

programes informàtics 

relacionats amb continguts 

geomètrics. 

Competències socials i 

cíviques 

Valorar l’ús de la geometria en 

gran nombre d’activitats 

humanes. 

Valora les aportacions de la 

geometria en moltes 

activitats humanes. 

Aprendre a aprendre 

Ser conscient de les carències 

en els coneixements adquirits en 

aquesta unitat. 

Avalua el seu propi 

aprenentatge, presa 

consciència de les carències 

en els coneixements adquirits 

en aquesta unitat. 

Consciència i expressions 

culturals 

Crear o descriure elements 

artístics amb l’ajuda dels 

coneixements adquirits sobre 

moviments en el pla. 

Identifica i descriu amb ajuda 

dels coneixements adquirits 

sobre moviments en el pla, 

elements artístics en obres 

d’art i els aplica en les 

creacions pròpies. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

iniciar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 



Saber quins moviments cal 

aplicar a una figura per a 

aconseguir el resultat demanat. 

Executa correctament el 

moviment precís a una figura 

per a aconseguir el resultat 

demanat. 

 

 UNITAT 14 

Títol 

Taules i gràfics estadísticS 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables 

estadístiques. 

  2.  Confeccionar i interpretar taules de freqüències i gràfics estadístics. 

  3.  Resoldre problemes estadístics senzills. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Població i mostra 

-  Utilització de diverses fonts 

per a obtindre informació de 

tipus estadístic. 

-  Determinació de poblacions i 

mostres dins del context de 

l’alumnat. 

Variables estadístiques 

-  Tipus de variables 

estadístiques. 

-  Distinció del tipus de 

variable (qualitativa o 

quantitativa, discreta o 

contínua) que s’utilitza en 

  1.  Conéixer els 

conceptes de 

població, mostra, 

variable estadística 

i els tipus de 

variables 

estadístiques. 

  1.1.  Coneix els conceptes 

de població, mostra, 

variable estadística i 

els tipus de variables 

estadístiques. 

CL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Confeccionar i 

interpretar taules 

de freqüències i 

gràfics estadístics. 

  2.1.  Elabora taules de 

freqüències absolutes, 

relatives, acumulades i 

de percentatges i les 

representa mitjançant 

un diagrama de barres, 

un polígon de 

freqüències, un 

histograma o un 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 



cada cas. 

Tabulació de dades 

-  Taula de freqüències (dades 

aïllades o acumulades). 

-  Confecció de taules de 

freqüències a partir d’una 

massa de dades o d’una 

experiència realitzada per 

l’alumnat. 

-  Freqüències absoluta, 

relativa, percentual i 

acumulada. 

Gràfiques estadístiques 

-  Tipus de gràfics. Adequació 

al tipus de variable i al tipus 

d’informació: 

-  Diagrames de barres. 

-  Histogrames de 
freqüències. 

-  Diagrames de sectors. 

-  Confecció d’alguns tipus de 

gràfiques estadístiques. 

-  Interpretació de gràfiques 

estadístiques de tot tipus. 

diagrama de sectors. 

  2.2.  Interpreta taules i 

gràfics estadístics. 

CL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Resoldre 

problemes 

estadístics senzills. 

  3.1.  Resol problemes 

estadístics elaborant i 

interpretant taules i 

gràfics. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CSYC, 

CEC 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar concisament i 

clarament una anàlisi estadística 

basada en un conjunt de dades 

donats. 

Redacta de forma clara i 

concisa una anàlisi 

estadística a partir d’unes 

dades donades. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Saber elaborar i analitzar 

estadísticament una enquesta 

utilitzant tots els elements i 

conceptes apresos en aquesta 

unitat. 

Elabora, analitza i interpreta 

estadísticament una 

enquesta aplicant els 

coneixements estudiats en la 

unitat. 

Valorar l’estadística com a medi 

per a descriure i analitzar 

multitud de processos del món 

físic. 

Comprén la utilitat que té 

l’estadística per a descriure i 

analitzar molts 

esdeveniments del món que 

ens envolta. 

Competència digital 

Mostrar interés per la utilització 

d’eines informàtiques que 

permeten treballar amb dades 

estadístiques. 

Utilitza amb interés eines 

informàtiques que permeten 

treballar amb dades 

estadístiques. 

Competències socials i 

cíviques 

Dominar els conceptes de 

l’estadística com a medi 

d’analitzar críticament la 

informació que ens 

proporcionen. 

Utilitza els conceptes 

estadístics estudiats en la 

unitat per a analitzar de 

forma crítica la informació 

que ens proporcionen. 

Aprendre a aprendre 

Ser capaç de descobrir llacunes 

en l’aprenentatge dels continguts 

d’aquesta unitat. 

Avalua el seu propi 

aprenentatge, presa 

consciència de les llacunes 

en l’aprenentatge dels 

continguts d’aquesta unitat. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

iniciar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 



Desenvolupar una consciència 

crítica en relació amb les 

notícies, les dades, els gràfics, 

etc., que obtenim dels mitjans de 

comunicació. 

Analitza i comenta de forma 

crítica notícies en les quals 

apareixen continguts 

estadístics estudiats en la 

unitat. 

 

 UNITAT 15 

Títol 

Paràmetres estadístics 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer, calcular i interpretar paràmetres estadístics de centralització i dispersió. 

  2.  Conéixer, calcular, representar en diagrames de caixes i bigotis i interpretar els paràmetres 

estadístics de posició: mediana i quartils. 

  3.  Resoldre problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics. 

 3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 

D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU  

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Paràmetres de 

centralització i de 

dispersió 

-  Mesures de centralització: 

la mitjana. 

-  Mesures de dispersió: la 

desviació típica. 

-  Coeficient de variació. 

-  Càlcul de la mitjana i de 

la desviació típica a partir 

  1.  Conéixer, calcular i 

interpretar 

paràmetres 

estadístics de 

centralització i 

dispersió. 

  1.1.  Obté el valor de la 

mitjana i la desviació 

típica a partir d’una 

taula de freqüències i 

interpreta el seu 

significat. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  1.2.  Coneix, calcula i 

interpreta el coeficient 

de variació. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 



d’una taula de valors. 

-  Utilització eficaç de la 

calculadora per a 

l’obtenció de la mitjana i 

de la desviació típica. 

-  Interpretació dels valors 

de la mitjana i de la 

desviació típica en una 

distribució concreta. 

-  Obtenció i interpretació 

del coeficient de variació. 

Paràmetres de posició 

-  Càlcul de la mitjana i els 

cuartiles a partir de dades 

soltes o recollides en 

taules. 

-  Elaboració d’un diagrama 

de caixa i bigotis. 

  2.  Conéixer, calcular, 

representar en 

diagrames de caixes 

i bigotis i interpretar 

els paràmetres 

estadístics de 

posició: mediana i 

quartils. 

  2.1.  Coneix, calcula, 

interpreta i representa 

en diagrames de caixa i 

bigotis la mediana i els 

quartils. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  3.  Resoldre problemes 

estadístics senzills 

utilitzant els 

paràmetres 

estadístics. 

  3.1.  Resol problemes 

estadístics senzills 

utilitzant els paràmetres 

estadístics. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP 

 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar concisament i 

clarament una anàlisi estadística 

basada en un conjunt de dades 

donats. 

Redacta de forma clara i 

concisa una anàlisi 

estadística a partir d’unes 

dades donades. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Saber elaborar i analitzar 

estadísticament una enquesta 

utilitzant tots els elements i els 

conceptes apresos en aquesta 

unitat. 

Elabora, analitza i interpreta 

estadísticament una 

enquesta aplicant els 

coneixements estudiats en la 

unitat. 

Valorar l’estadística com a medi 

per a descriure i analitzar 

multitud de processos del món 

físic. 

Comprén la utilitat que té 

l’estadística per a descriure i 

analitzar molts 

esdeveniments del món que 

ens envolta. 

Competència digital 

Mostrar interés per la utilització 

d’eines informàtiques que 

permeten treballar amb dades 

estadístiques. 

Utilitza amb interés eines 

informàtiques que permeten 

treballar amb dades 

estadístiques. 

Competències socials i 

cíviques 

Dominar els conceptes de 

l’estadística com a medi 

d’analitzar críticament la 

informació que ens 

proporcionen. 

Utilitza els conceptes 

estadístics estudiats en la 

unitat per a analitzar de 

forma crítica la informació 

que ens proporcionen. 

Aprendre a aprendre 

Ser capaç de descobrir llacunes 

en l’aprenentatge dels continguts 

d’aquesta unitat. 

Avalua el seu propi 

aprenentatge, presa 

consciència de les llacunes 

existents dels continguts 

d’aquesta unitat. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat social 

i sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, 

mostra iniciativa i interés per 

conéixer, i treballa la 

«curiositat científica». 

Mostrar iniciativa personal per a 

començar o promoure accions 

noves. 

Mostra iniciativa en 

organitzar les diferents 

tasques o activitats a 

realitzar, ja siga individuals o 

grupals. 



Desenvolupar una consciència 

crítica en relació amb les 

notícies, les dades, els gràfics, 

etc., que obtenim dels mitjans de 

comunicació. 

Analitza i comenta de forma 

crítica notícies en les quals 

apareixen continguts 

estadístics estudiats en la 

unitat. 

 

Temporalització 
 

3r ESO APLICADES 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Naturals, enters i decimals. 
T2. Fraccions 
T3. Potències i arrels 
T4.Proporcionalitat i percentatge 
 

T5.Seqüències numèriques. 
T6. Àlgebra 
T7. Equacions 
T8.Sistemes d’equacions 
 

T9. Funcions i gràfics. 
T10. F. Lineal i quadràtica 
T11. Elements de geometria 
plana 
T12.Figures en l’espai 
 
T14-T15.Taules i gràfics 
estadístics 
 

 

4t ESO 

4t MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 

UNITAT 1 

Títol 
Nombres reals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer els diferents conjunts numèrics que configuren el conjunt dels nombres reals i 
dominar els conceptes i els procediments amb què s’espavilen (decimals, notació 
científica, radicals, logaritmes). 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Nombres decimals 

-  Expressió decimal dels 

nombres aproximats. 

Xifres significatives. 

-  Arredoniment de 

nombres. 

-  Assignació d’un 

nombre de xifres 

conforme amb la 

precisió dels càlculs i 

amb el que estiga 

expressant. 

-  Error absolut i error 

relatiu. 

-  Càlcul d’una cota de 

l’error absolut i de 

l’error relatiu comesos. 

-  Relació entre error 

relatiu i el nombre de 

xifres significatives 

utilitzades. 

La notació científica 

-  Lectura i escriptura de 

nombres en notació 

científica. 

-  Maneig de la 

calculadora per a la 

notació científica. 

Nombres no racionals. 

Expressió decimal 

-  Reconeixement 

d’alguns d’irracionals. 

Justificació de la 

irracionalitat de 

2 3,    

  1.  Manejar amb 

destresa l’expressió 

decimal d’un nombre 

i la notació científica i 

fer aproximacions, 

així com conéixer i 

controlar els errors 

comesos. 

  1.1.  Domina l’expressió 

decimal d’un nombre o 

una quantitat i calcula o 

delimita els errors absolut 

i relatiu en una 

aproximació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Realitza operacions amb 

quantitats donades en 

notació científica i 

controla els errors 

comesos (sense 

calculadora). 

  1.3.  Utilitza la calculadora per 

a anotar i operar amb 

quantitats donades en 

notació científica, i 

controla els errors 

comesos. 

  2.  Conéixer els 

nombres reals, els 

diferents conjunts de 

nombres i els 

intervals sobre la 

recta real. 

  2.1.  Classifica nombes de 

diferents tipus. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Coneix i utilitza les 

diferents notacions per als 

intervals i la seua 

representació gràfica. 

  3.  Conéixer el concepte 

d’arrel d’un nombre, 

així com les 

propietats de les 

arrels, i aplicar-los en 

l’operatòria amb 

radicals. 

  3.1.  Utilitza la calculadora per 

al càlcul numèric amb 

potències i arrels. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Interpreta i simplifica 

radicals. 

  3.3.  Opera amb radicals. 

  3.4.  Racionalitza 

denominadors. 

  4.  Manejar expressions 

irracionals en la 

resolució de 

problemes. 

  4.1.  Maneja amb destresa 

expressions irracionals 

que sorgisquen en la 

resolució de problemes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 



Els nombres reals. La 

recta real 

-  Representació exacta o 

aproximada de 

diferents tipus de 

nombres sobre R. 

-  Intervals i semirectes. 

Nomenclatura. 

Arrel n-ésima d’un 

nombre. Radicals 

-  Propietats. 

-  Expressió d’arrels en 

forma exponencial, i 

viceversa. 

-  Utilització de la 

calculadora per a 

obtindre potències i 

arrels qualssevol. 

-  Propietats dels radicals. 

Simplificació. 

Racionalització de 

denominadors. 

Noció de logaritme 

-  Càlcul de logaritmes a 

partir de la seua 

definició. 

  5.  Conéixer la definició 

de logaritme i 

relacionar-la amb les 

potències i les seues 

propietats. 

  5.1.  Calcula logaritmes a partir 

de la definició i de les 

propietats de les 

potències. 

 

 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Interpreta amb precisió les 

dades dels problemes amb 

diferents tipus de nombres. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza adequadament el 

llenguatge matemàtic per a 

descriure les característiques 

dels nombres racionals i 

irracionals. 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Raona i explica la classificació 

dels nombres i les operacions 

matemàtiques apreses. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció del 

coneixement. 

Utilitza la calculadora, aprofitant 

totes les funcions de la mateixa. 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

les tecnologies. 

Fa ús responsable de les 

tecnologies en aquesta unitat 

didàctica. 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives. 

Reconeix les seues fortaleses i 

limitacions quant als 

coneixements de cursos 

anteriors necessaris per a 

avançar en l’estudi dels 

nombres. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Utilitza la calculadora, el seu 

propi material, el material de la 

classe i el dels companys i 

companyes amb respecte i cura. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Es coordina amb els membres 

del seu grup de forma 

respectuosa, planificant 

adequadament els temps per a 

acabar les tasques. 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Mostra iniciativa en organitzar el 

seu treball i en proposar-se 

accions per a assolir els 

objectius. 



Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Identifica i valora les 

aportacions de les diverses 

cultures al coneixement i l’estudi 

dels nombres. 

 

 
 
UNITAT 2 

Títol 
Polinomis i fraccions algebraiques 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Dominar el maneig raonat de polinomis i fraccions algebraiques, emfatitzant en la 
divisibilitat dels primers i en la seua descomposició en factors. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Polinomis 

-  Terminologia bàsica 

per a l’estudi de 

polinomis. 

Operacions amb 

monomis i polinomis 

-  Suma, resta i 

multiplicació. 

-  Divisió de polinomis. 

Divisió sencera i divisió 

exacta. 

  1.  Manejar amb 

destresa l’expressió 

decimal d’un nombre 

i la notació científica i 

fer aproximacions, 

així com conéixer i 

controlar els errors 

comesos. 

  1.1.  Realitza sumes, restes i 

multiplicacions de 

polinomis. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Dividix polinomis, podent 

utilitzar la regla de Ruffini 

si és oportú. 

  1.3.  Resol problemes utilitzant 

el teorema de la resta. 

  1.4.  Factoritza un polinomi 

amb diverses arrels 

senceres. 

  2. Dominar el maneig 

de les fraccions 

algebraiques i les 

seues operacions. 

  2.1.  Simplifica fraccions 

algebraiques. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

  2.2.  Opera amb fraccions 

algebraiques. 



-  Tècnica per a la divisió 

de polinomis. 

-  Divisió d’un polinomi 

per x ‒ a. Valor d’un 

polinomi per a x ‒ a. 

Teorema de la resta. 

-  Utilització de la regla de 

Ruffini per a dividir un 

polinomi per x ‒ a i per 

a obtindre el valor d’un 

polinomi quan x val a. 

Factorització de 

polinomis 

-  Factorització de 

polinomis. Arrels. 

-  Aplicació reiterada de 

la regla de Ruffini per a 

factoritzar un polinomi, 

localitzant les arrels 

senceres entre els 

divisors del terme 

independent. 

Divisibilitat de 

polinomis 

-  Divisibilitat de 

polinomis. Polinomis 

irreductibles, 

descomposició factorial, 

màxim comú divisor i 

mínim comú múltiple. 

-  Màxim comú divisor i 

mínim comú múltiple de 

polinomis. 

Fraccions algebraiques 

-  Fraccions algebraiques. 

Simplificació. Fraccions 

equivalents. 

SIEP 

  3. Traduir enunciats al 

llenguatge algebraic. 

  3.1.  Expressa algebraicament 

un enunciat que done lloc 

a un polinomi o a una 

fracció algebraica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 



-  Obtenció de fraccions 

algebraiques 

equivalents a altres de 

donades amb igual 

denominador, per 

reducció a comú 

denominador. 

-  Operacions (suma, 

resta, multiplicació i 

divisió) de fraccions 

algebraiques. 

 

 



4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Interpreta i traduïx a llenguatge 

algebraic els enunciats dels 

problemes. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Elabora les respostes a 

problemes i activitats respectant 

les normes gramaticals. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, etc. 

Resol de forma eficaç les 

operacions amb polinomis. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Reproduïx, utilitzant 

terminologia matemàtica, els 

teoremes i les seues 

aplicacions. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja la calculadora en la 

resolució d’operacions amb 

polinomis. 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Reconeix connexions entre les 

operacions amb fraccions 

algebraiques i les fraccions 

numèriques. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer la riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Accepta les aportacions de les 

companyes i els companys de 

forma positiva en el treball 

cooperatiu. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

És constant i pacient en la 

realització d’operacions amb 

fraccions algebraiques. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Valora positivament el 

coneixement d’altres cultures i 

les seues aportacions a 

l’àlgebra. 

 



 UNITAT 3 

Títol 
Equacions, inequacions i sistemes  

 

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Interpretar i resoldre amb destresa equacions de diversos tipus, sistemes d’equacions 

lineals amb dues incògnites i inequacions amb una incògnita. Aplicar aquestes destreses a 

la resolució de problemes. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cív iques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Equacions 

-  Equacions de segon grau 

completes i incompletes. 

Resolució. 

-  Equacions bicuadrades. 

Resolució. 

-  Equacions amb la x en el 

denominador. Resolució. 

-  Equacions amb radicals. 

Resolució. 

Sistemes d’equacions 

-  Resolució de sistemes 

d’equacions mitjançant 

els mètodes de 

substitució, igualació i 

reducció. 

-  Sistemes de primer grau. 

-  Sistemes de segon grau. 

-  Sistemes amb radicals. 

-  Sistemes amb variables 

en el denominador. 

  1.  Resoldre amb 

destresa equacions 

de diferents tipus i 

aplicar-les a la 

resolució de 

problemes. 

  1.1.  Resol equacions de 

segon grau i 

bicuadrades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Resol equacions amb 

radicals i equacions 

amb la incògnita en el 

denominador. 

  1.3.  Reconeix la 

factorització com a 

recurs per a resoldre 

equacions. 

  1.4.  Formula i resol 

problemes mitjançant 

equacions. 

  2. Resoldre amb 

destresa sistemes 

d’equacions i aplicar-

  2.1.  Resol sistemes 

d’equacions lineals. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Resol sistemes 

d’equacions no lineals. 



Inequacions 

-  Inequacions amb una 

incògnita. 

-  Resolució algebraica i 

gràfica. Interpretació de 

les solucions d’una 

inequació. 

Sistemes d’inequacions 

-  Resolució de sistemes 

d’inequacions. 

-  Representació de les 

solucions d’inequacions 

per mitjà d’intervals. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de problemes 

per procediments 

algebraics. 

los a la resolució de 

problemes. 
  2.3.  Formula i resol 

problemes mitjançant 

sistemes d’equacions. 

  3. Interpretar i resoldre 

inequacions i 

sistemes 

d’inequacions amb 

una incògnita. 

  3.1.  Resol i interpreta 

gràficament 

inequacions i sistemes 

d’inequacions lineals 

amb una incògnita. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Resol i interpreta 

inequacions no lineals 

amb una incògnita. 

  3.3.  Formula i resol 

problemes mitjançant 

inequacions o sistemes 

d’inequacions. 

 

.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig textos i enunciats, 

comprenent el que en ells 

s’expressa. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Comunica els seus companys i 

companyes, de forma clara i 

ordenada, les seues propostes i 

idees. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Troba les dades en els 

problemes d’equacions i establix 

l’equació de forma correcta. 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Resol problemes d’equacions 

utilitzant l’estratègia més 

adequada. 

Competència digital 

Comprendre els missatges 

que vénen en els mitjans de 

comunicació. 

Interpreta amb correcció el 

suport visual per a la realització 

d’activitats del llibre o dels 

recursos web. 



Aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Reconeix els aprenentatges ja 

realitzats i és capaç de detectar 

els que li falten. 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals a favor 

de l’aprenentatge. 

Organitza i distribuïx els 

recursos i els temps per al 

treball individual i comú. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

establits. 

Col·labora amb les seues 

companyes i companys en els 

treballs en grup proposats pel 

professor o professora. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Descobrix connexions entre els 

coneixements que ja té i els 

nous, i és capaç de generar 

possibilitats d’aplicació 

divergents. 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de tasques 

o projectes. 

Proposa diverses estratègies 

per a la resolució de problemes 

d’equacions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

a font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra estima per les 

aportacions de les diferents 

cultures i des de les diferents 

èpoques per al 

desenvolupament de les 

equacions. 

 

 UNITAT 4 

Títol 
Funcions. Característiques 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Dominar el concepte de funció, conéixer les característiques més rellevants i les diferents 

formes d’expressar les funcions. 

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    



Concepte de funció 

-  Diferents maneres de 

presentar una funció: 

representació gràfica, 

taula de valors i 

expressió analítica o 

fórmula. 

-  Relació d’expressions 

gràfiques i analítiques 

de funcions. 

Domini de definició 

-  Domini de definició 

d’una funció. 

Restriccions al domini 

d’una funció. 

-  Càlcul del domini de 

definició de diverses 

funcions. 

Discontinuïtat i 

continuïtat 

-  Discontinuïtat i 

continuïtat d’una funció. 

Raons per les quals una 

funció pot ser 

discontínua. 

-  Construcció de 

discontinuïtats. 

Creixement 

-  Creixement, 

decreixement, màxims i 

mínims. 

-  Reconeixement de 

màxims i mínims. 

Taxa de variació 

mitjana 

-  Taxa de variació 

mitjana d’una funció en 

un interval. 

-  Obtenció sobre la 

representació gràfica i a 

  1.  Dominar el concepte 

de funció, conéixer 

les característiques 

més rellevants i les 

diferents formes 

d’expressar les 

funcions. 

  1.1.  Atesa una funció 

representada per la seua 

gràfica, estudia les seues 

característiques més 

rellevants (domini de 

definició, recorregut, 

creixement i 

decreixement, màxims i 

mínims, continuïtat...). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Representa una funció de 

la que es donen algunes 

característiques 

especialment rellevants. 

  1.3.  Associa un enunciat amb 

una gràfica. 

  1.4.  Representa una funció 

donada per la seua 

expressió analítica 

obtenint, prèviament, una 

taula de valors. 

  1.5.  Troba la T.V.M. en un 

interval d’una funció 

donada gràficament, o bé 

donada mitjançant la seua 

expressió analítica. 

  1.6.  Respon a preguntes 

concretes relacionades 

amb continuïtat, 

tendència, periodicitat, 

creixement... d’una funció. 



partir de l’expressió 

analítica. 

-  Significat de la T.V.M. 

en una funció espai-

temps. 

Tendències i 

periodicitat 

-  Reconeixement de 

tendències i 

periodicitats. 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Comunica els seus resultats en 

textos escrits amb correcció i 

riquesa de vocabulari i 

expressions. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar 

informació presentada en 

format gràfic. 

Identifica i utilitza amb precisió 

nombres, dades i gràfiques per 

a representar funcions bàsiques 

a partir de dades 

proporcionades. 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Organitza dades en taules per a 

representar-los posteriorment 

en gràfiques. 

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Recull al seu quadern 

informació procedent de 

diferents mitjans tecnològics. 

Comprendre els missatges 

que vénen en els mitjans de 

comunicació. 

Interpreta i utilitza dades 

provinents de taules, gràfiques i 

enunciades. 

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge. 

Fa connexions entre continguts 

teòrics i situacions ordinàries. 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Valora els resultats de cada pas 

mentre realitza els exercicis de 

funcions. 



Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix i respecta cada membre 

del seu grup. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Realitza les tasques 

encomanades pel seu grup de 

treball. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...) i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Identifica algunes obres com a 

patrimoni cultural de la 

humanitat. 

 

UNITAT 5 

Títol 
Funcions elementals 

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer gràfica i analíticament diverses famílies de funcions. Manejar destrament algunes 

d’elles (lineals, quadràtiques...).  

  2. Interpretar i representar funcions definides a trossos. 

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), com petència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Funció lineal 

-  Funció lineal. Pendent 

d’una recta. 

-  Tipus de funcions 

lineals. Funció de 

proporcionalitat i funció 

constant. 

  1.  Manejar amb 

destresa les funcions 

lineals. 

  1.1.  Representa una funció 

lineal a partir de la seua 

expressió analítica. CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obté l’expressió analítica 

d’una funció lineal 

coneixent la seua gràfica 

o alguna de les seues 

característiques. 



-  Obtenció d’informació a 

partir de dos o més 

funcions lineals 

referides a fenòmens 

relacionats entre si. 

-  Expressió de l’equació 

d’una recta coneguts un 

punt i el pendent. 

Funcions definides a 

trossos 

-  Funcions definides 

mitjançant «trossos» de 

rectes. Representació. 

-  Obtenció de l’equació 

corresponent a una 

gràfica formada per 

trossos de rectes. 

Funcions quadràtiques 

-  Representació de 

funcions quadràtiques. 

Obtenció de l’abscissa 

del vèrtex i d’alguns 

punts pròxims al vèrtex. 

Mètodes senzills per a 

representar paràboles. 

-  Estudi conjunt de 

rectes i paràboles. 

-  Interpretació dels punts 

de tall entre una funció 

lineal i una de 

quadràtica. 

Funcions radicals 

 

Funcions de 

proporcionalitat inversa 

-  La hipèrbole. 

Funcions exponencials 

Funcions logarítmiques 

  1.3.  Representa funcions 

definides «a trossos». 

  1.4.  Obté l’expressió analítica 

d’una funció definida «a 

trossos» donada 

gràficament. 

  2. Conéixer i manejar 

amb facilitat les 

funcions 

quadràtiques. 

  2.1.  Representa una paràbola 

a partir de l’equació 

quadràtica corresponent. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Associa corbes de 

funcions quadràtiques a 

les seues expressions 

analítiques. 

  2.3.  Escriu l’equació d’una 

paràbola coneixent la 

seua representació 

gràfica en casos senzills. 

  2.4.  Estudia conjuntament les 

funcions lineals i les 

quadràtiques (funcions 

definides «a trossos», 

intersecció de rectes i 

paràboles). 

  3. Conéixer altres tipus 

de funcions, 

associant la gràfica 

amb l’expressió 

analítica. 

  3.1.  Associa corbes a 

expressions analítiques 

(proporcionalitat inversa, 

radicals, exponencials i 

logaritmes). 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Maneja amb facilitat les 

funcions de 

proporcionalitat inversa i 

les radicals. 

  3.3.  Maneja amb facilitat les 

funcions exponencials i 

les logarítmiques. 



-  Obtenció de funcions 

logarítmiques a partir 

de funcions 

exponencials.  

  3.4.  Resol problemes 

d’enunciat relacionats 

amb diferents tipus de 

funcions. 

  4. Interpretar i 

representar funcions 

definides «a 

trossos». 

  4.1.  Representa una funció 

donada «a trossos» amb 

expressions lineals o 

quadràtiques. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig textos i enunciats de 

problemes de la unitat, 

comprenent el que en ells 

s’expressa. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Maneja coneixements científics i 

els relaciona amb les funcions 

estudiades en la unitat. 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Identifica i utilitza nombres, 

dades i gràfiques per a 

representar funcions. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Expressa per què ha pres la 

informació d’una determinada 

font. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional i 

interdependent. 

Expressa els seus 

aprenentatges valent-se 

d’expressions artístiques, 

musicals, etc. 

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

passos següents en funció 

dels resultats intermedis. 

Verifica l’exactitud dels resultats 

en les etapes intermèdies del 

seu aprenentatge i decidix quins 

canvis donar en els passos 

següents. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

establits. 

Demana d’assumir rols en els 

treballs col·laboratius d’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Marca els primers passos que 

cal fer en les tasques d’aula. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra interés i pregunta sobre 

altres cultures. 

 



UNITAT 6 

Títol 
Semblança. Aplicacions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

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

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Figures semblants 

-  Similitud de formes. Raó 

de semblança. 

-  La semblança en 

ampliacions i reduccions. 

Escales. Càlcul de 

distàncies en plans i 

mapes. 

-  Propietats de les figures 

semblants: igualtat 

d’angles i proporcionalitat 

de segments. 

Rectangles de 

proporcions interessants 

-  Fulls de paper A4 ( 2 ). 

-  Rectangles auris (Φ). 

Semblança de triangles 

-  Relació de semblança. 

Relacions de 

proporcionalitat en els 

triangles. Teorema de 

Tales. 

-  Triangles en posició de 

Tales. 

-  Criteris de semblança de 

triangles. 

  1.  Conéixer els 

conceptes bàsics de 

la semblança i 

aplicar-los a la 

resolució de 

problemes. 

  1.1.  Maneja els plans, els 

mapes i les maquetes 

(inclosa la relació entre 

àrees i volums de figures 

semblants). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Aplica les propietats de la 

semblança a la resolució 

de problemes en els que 

intervinguen cossos 

geomètrics. 

  1.3.  Aplica els teoremes del 

catet i de l’altura a la 

resolució de problemes. 



Semblança de triangles 

rectangles 

-  Criteris de semblança. 

Aplicacions de la 

semblança 

-  Teoremes del catet i de 

l’altura. 

-  Problemes de càlcul 

d’altures, distàncies, etc. 

-  Mesurament d’altures 

d’edificis utilitzant la seua 

ombra. 

-  Relació entre les àrees i 

els volums de dues 

figures semblants. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Descriu estructures que són 

semblants utilitzant els seus 

coneixements lingüístic, 

ortogràfic i gramatical. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica els criteris de semblança 

per a comprendre la seua 

importància i el seu ús en 

situacions de la vida quotidiana. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Interpreta la informació que 

aporta la representació de 

figures geomètriques. 

Competència digital 

Utilitzar diferents canals de 

comunicació audiovisual per 

a transmetre informacions 

diverses. 

Elabora treballs sobre la matèria 

en formats digitals, expressant 

les seues conclusions a través 

d’imatges i dibuixos. 



Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives... 

Posa en marxa diferents 

maneres d’afrontar els seus 

aprenentatges. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer la riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Treballa amb criteris de 

col·laboració, assumint idees 

diferents de les pròpies. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Aporta diferents solucions als 

problemes a partir dels seus 

coneixements previs. 

Prioritzar la consecució 

d’objectius grupals sobre els 

interessos personals. 

Cedix en les seues propostes 

quan la majoria decidix altres 

opcions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Expressar sentiments i 

emocions des de codis 

artístics. 

Es basa en símbols, imatges i 

dibuixos per a expressar idees i 

emocions. 

 

 UNITAT 7 

Títol 
Trigonometria  

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer les raons trigonomètriques, manejar-les amb facilitat i utilitzar-les per a la 

resolució de triangles. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Raons trigonomètriques 

-  Raons trigonomètriques 

d’un angle agut: sinus, 

cosinus i tangent. 

  1.  Manejar amb 

facilitat les raons 

trigonomètriques i 

les relacions entre 

elles. 

  1.1.  Obté les raons 

trigonomètriques d’un 

angle agut d’un triangle 

rectangle, coneixent els 

costats d’aquest. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



-  Càlcul gràfic de les raons 

trigonomètriques d’un 

angle agut en un triangle 

rectangle. 

-  Raons trigonomètriques 

d’angles qualssevol. 

Circumferència 

goniomètrica. 

Relacions 

-  Relació entre les raons 

trigonomètriques del 

mateix angle (relacions 

fonamentals). 

-  Raons trigonomètriques 

dels angles més 

freqüents (30°, 45° i 60°). 

-  Aplicació de les relacions 

fonamentals per a 

calcular, a partir d’una de 

les raons 

trigonomètriques d’un 

angle, les dues restants. 

Calculadora 

-  Obtenció de les raons 

trigonomètriques d’un 

angle per mitjà 

d’algoritmes o utilitzant 

una calculadora científica. 

-  Ús de les tecles 

trigonomètriques de la 

calculadora científica per 

al càlcul de les raons 

trigonomètriques d’un 

angle qualsevol, per a 

conéixer l’angle a partir 

d’una de les raons 

trigonomètriques o per a 

obtindre una raó 

trigonomètrica coneixent-

ne ja una altra. 

Resolució de triangles 

rectangles 

  1.2.  Coneix les raons 

trigonomètriques (sinus, 

cosinus i tangent) dels 

angles més significatius 

(0°, 30, 45, 60, 90). 

CEC 

  1.3.  Obté una raó 

trigonomètrica d’un angle 

agut a partir de l’altra, 

aplicant les relacions 

fonamentals. 

  1.4.  Obté una raó 

trigonomètrica d’un angle 

qualsevol coneixent una 

altra i una dada 

addicional. 

  1.5.  Obté les raons 

trigonomètriques d’un 

angle qualsevol dibuixant-

lo en la circumferència 

goniomètrica i relacionant-

lo amb algun del primer 

quadrant. 

  2. Resoldre triangles.   2.1.  Resol triangles 

rectangles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  2.2.  Resol triangles 

obliquangles mitjançant 

l’estratègia de l’altura. 



-  Diferents casos de 

resolució de triangles 

rectangles. 

-  Càlcul de distàncies i 

angles. 

Estratègia de l’altura 

-  Estratègia de l’altura per 

a la resolució de triangles 

no rectangles. 

Funcions 

trigonomètriques 

-  El radiant. Definició i 

equivalència en graus 

sexagesimals. 

-  Construcció de les 

funcions 

trigonomètriques. 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Parafraseja l’escoltat i les 

instruccions rebudes 

expressant-les amb paraules 

pròpies. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, etc. 

Coneix i utilitza operacions i 

formes geomètriques per a 

realitzar càlculs trigonomètrics. 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Resol problemes de 

trigonometria seleccionant les 

dades necessàries i utilitzant 

l’estratègia més adequada. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja amb habilitat la 

calculadora per a obtindre 

resultats en trigonometria. 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

la tecnologia. 

Decidix, amb criteris ètics, la 

utilització de tecnologies. 



Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

funcions executives, etc. 

Reconeix i aprofita en positiu les 

seues fortaleses i les seues 

debilitats. 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Identifica els diferents passos 

que ha realitzat per a assolir els 

objectius. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Respecta els ritmes 

d’aprenentatge dels companys i 

les companyes. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien. 

Té criteris propis de judici en 

situacions de bloqueig personal 

o grupal. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Expressa interés per conéixer 

persones d’altres procedències. 

 

 UNITAT 8 

Títol 
Geometria analítica  

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Introduir-se en la geometria analítica amb ajuda dels vectors. Resoldre problemes 

d’incidència, paral·lelisme, perpendicularitat i obtindre distàncies. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  
 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Vectors en el pla 

-  Operacions. 

-  Vectors que 

representen punts. 

  1.  Utilitzar els vectors 

per a resoldre 

problemes de 

geometria analítica. 

  1.1.  Troba el punt mitjà d’un 

segment. 
CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Troba el simètric d’un 

punt respecte d’un altre. 



Relacions analítiques 

entre punts alineats 

-  Punt mitjà d’un 

segment. 

-  Simètric d’un punt 

respecte de l’altre. 

-  Alineació de punts. 

Equacions de rectes 

-  Equacions de rectes 

davall un punt de vista 

geomètric. 

-  Forma general de 

l’equació d’una recta. 

-  Resolució de 

problemes d’incidència 

(pertany un punt a una 

recta?), intersecció 

(punt de tall de dues 

rectes), paral·lelisme i 

perpendicularitat. 

Distància entre dos 

punts 

-  Càlcul de la distància 

entre dos punts. 

Equació d’una 

circumferència 

-  Obtenció de l’equació 

d’una circumferència a 

partir del seu centre i 

del seu radi. 

-  Identificació del centre i 

del radi d’una 

circumferència donada 

per la seua equació: 

(x ‒ a)2+ (y ‒ b)2= r2 

  1.3.  Troba la distància entre 

dos punts. 

  1.4.  Relaciona una 

circumferència (centre i 

radi) amb la seua 

equació. 

  2.  Manejar amb facilitat 

les diferents formes 

de l’equació d’una 

recta i resoldre amb 

elles problemes 

d’intersecció, 

paral·lelisme i 

perpendicularitat. 

  2.1.  Obté la intersecció de 

dues rectes definides en 

algunes de les seues 

múltiples formes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Resol problemes de 

paral·lelisme i 

perpendicularitat. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Té un to de veu adequat a la 

situació comunicativa: exposició 

oral, treball grupal, treball per 

parelles, etc. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Realitza les descripcions 

d’elements geomètrics de forma 

ordenada i utilitzant els termes 

ajustats. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar 

informació en format gràfic. 

Comprén les representacions 

geomètriques i extrau les dades 

necessàries a partir d’elles. 

Competència digital 

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

d’informació obtinguda a 

través de mitjans tecnològics. 

Utilitza diversos recursos 

digitals per a ampliar i reforçar 

els continguts treballats. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

independent... 

Identifica en obres d’art, pintura 

o arquitectura, aplicacions dels 

continguts de geometria 

analítica estudiats. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Agraïx a les seues companyes i 

companys les aportacions que 

realitzen als treballs comuns. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Configurar una visió de futur 

realista i ambiciosa. 

Veu amb facilitat el costat 

positiu de les coses i assumix 

riscos. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i les 

manifestacions de creativitat, 

i gust per l’estètica en l’àmbit 

quotidià. 

Reinterpreta obres significatives 

distingint els seus trets 

singulars. 

 

  



 UNITAT 9 

Títol 
Estadística 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Revisar els mètodes de l’estadística i completar-los amb el càlcul de paràmetres de 

posició en distribucions amb dades agrupades. 

  2. Conéixer el paper del mostreig, quins són els seus passos i quin tipus de conclusions 

s’aconseguixen.  

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Estadística. Nocions 

generals 

-  Individu, població, 

mostra, caràcters, 

variables (qualitatives, 

quantitatives, discretes, 

contínues). 

-  Estadística descriptiva i 

estadística inferencial. 

Gràfics estadístics 

-  Identificació i 

elaboració de gràfics 

estadístics. 

Taules de freqüències 

-  Elaboració de taules de 

freqüències. 

-  Amb dades aïllades. 

-  Amb dades 

agrupades sabent 

triar els intervals. 

Paràmetres estadístics 

  1.  Resumir en una taula 

de freqüències una 

sèrie de dades 

estadístiques i fer un 

gràfic adequat per a 

la seua visualització. 

  1.1.  Construïx una taula de 

freqüències de dades 

aïllades i els representa 

mitjançant un diagrama 

de barres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Atés un conjunt de dades 

i el suggeriment que els 

agrupe en intervals, 

determina una possible 

partició del recorregut, 

construïx la taula i 

representa gràficament la 

distribució. 

  1.3.  Atés un conjunt de dades, 

reconeix la necessitat 

d’agrupar-los en intervals 

i, en conseqüència, 

determina una possible 

partició del recorregut, 

construïx la taula i 

representa gràficament la 

distribució. 



-  Mitjana, desviació típica 

i coeficient de variació. 

-  Càlcul de x ,  i 

coeficient de variació 

per a una distribució 

donada per una taula 

(en el cas de dades 

agrupades, a partir 

de les marques de 

classe), amb i sense 

ajuda de la 

calculadora amb 

tractament SD. 

-  Mesures de posició: 

mitjana, quartils i 

centils. 

-  Obtenció de les 

mesures de posició 

en taules amb dades 

aïllades. 

-  Obtenció de les 

mesures de posició 

d’una distribució 

donada mitjançant 

una taula amb dades 

agrupades en 

intervals, utilitzant el 

polígon de 

freqüències 

acumulades. 

Diagrames de caixa 

-  Representació gràfica 

d’una distribució a 

partir de les seues 

mesures de posició: 

diagrama de caixa i 

bigots. 

Nocions d’estadística 

inferencial 

-  Mostra: aleatorietat, 

mida. 

-  Tipus de conclusions 

  2.  Conéixer els 

paràmetres 

estadístics x  i , 

calcular-los a partir 

d’una taula de 

freqüències i 

interpretar el seu 

significat. 

  2.1.  Obté els valors de x  i , a 

partir d’una taula de 

freqüències (de dades 

aïllades o agrupades) i els 

utilitza per a analitzar 

característiques de la 

distribució. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP   2.2.  Coneix el coeficient de 

variació i es val d’ell per a 

comparar les dispersions 

de dues distribucions. 

  3.  Conéixer i utilitzar les 

mesures de posició. 

  3.1.  A partir d’una taula de 

freqüències de dades 

aïllades, construïx la taula 

de freqüències 

acumulades i, amb ella, 

obté mesures de posició 

(mitjana, quartils, centils). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  A partir d’una taula de 

freqüències de dades 

agrupades en intervals, 

construïx el polígon de 

percentatges acumulats i, 

amb ell, obté mesures de 

posició (mitjana, quartils, 

centils). 

  3.3.  Construïx el diagrama de 

caixa i bigots 

corresponent a una 

distribució estadística. 

  3.4.  Interpreta un diagrama de 

caixa i bigots dins d’un 

context. 

  4. Conéixer el paper del 

mostreig i distingir 

alguns dels seus 

passos. 

  4.1.  Reconeix processos de 

mostreig correctes i 

identifica errors en d’altres 

on n’hi haja. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 



 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Realitza comunicacions escrites 

d’estudis estadístics utilitzant el 

seu coneixement de les normes 

lingüístiques, gramaticals i 

ortogràfiques. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Identifica i extrau les dades 

proporcionades en problemes 

d’estadística. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Reconeix la importància de 

l’estudi estadístic per a obtindre 

conclusions científiques 

importants. 

Competència digital 

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

d’informació obtinguda a 

través de mitjans tecnològics. 

Trau conclusions pròpies a 

partir de dades obtingudes de 

mitjans tecnològics. 

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Presenta treballs individuals o 

grupals sobre el tema en 

diferents suports audiovisuals. 

Aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Identifica i utilitza els 

coneixements i les estratègies 

d’estadística apresos en cursos 

anteriors. 

Competències socials i 

cíviques 

Concebre una escala de 

valors pròpia i actuar 

conforme a ella. 

Analitza de forma crítica estudis 

estadístics, d’acord a la mostra 

triada i a les conclusions 

obtingudes, contrastant-les amb 

el seu propi judici. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir amb responsabilitat 

social i sentit ètic el treball. 

Coneix quines són les 

conseqüències de les seues 

accions. 



Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...) i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Identifica trets culturals a les 

obres d’art i aportacions a la 

reflexió científica. 

 

 UNITAT 10 

Títol 
Distribucions bidimensionals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer les distribucions bidimensionals, identificar les seues variables, representar-les i 

valorar la correlació de forma aproximada. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Relació funcional i 

relació estadística 

Dues variables 

relacionades 

estadísticament 

-  Núvol de punts 

-  Correlació.  

-  Recta de regressió. 

El valor de la correlació 

La recta de regressió 

per a fer previsions 

-  Condicions per a poder 

fer estimacions. 

-  Fiabilitat 

  1.  Conéixer les 

distribucions 

bidimensionals, 

identificar les seues 

variables, 

representar-les i 

valorar la correlació 

de forma 

aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribució 

bidimensional en una 

situació donada 

mitjançant enunciat, 

assenyala les variables i 

estima el signe i, a grans 

trets, el valor de la 

correlació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Atesa una taula de valors, 

representa el núvol de 

punts corresponent, traça 

de forma aproximada la 

recta de regressió i estima 

el valor de la correlació. 



 

4.COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Comunica resultats i 

conclusions d’estudis estadístics 

utilitzant correctament normes 

lingüístiques, ortogràfiques i 

gramaticals. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 

rigorosos per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

Raona la fiabilitat i la relació de 

variables en estudis 

bidimensionals i mostra els seus 

raonaments amb evidències. 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Maneja coneixements d’aparells 

i els relaciona amb l’estudi 

estadístic i les seues variables. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Aplica els criteris de fiabilitat 

d’estimacions per a jutjar la 

fiabilitat d’informacions 

transmeses a les xarxes socials 

i Internet. 

Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals a favor 

de l’aprenentatge. 

Fa connexions entre els 

continguts estudiats i diverses 

situacions de la vida quotidiana. 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar la preocupació 

pels més desfavorits i el 

respecte als diferents ritmes i 

potencialitats. 

Expressa preocupació per 

situacions d’exclusió social. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

Demana ajuda quan la 

necessita. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb senti 

Es basa en símbols, imatges, 

dibuixos i color en  



 UNITAT 11 

Títol 
Combinatòria 

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer i utilitzar algunes estratègies combinatòries bàsiques (com el diagrama en 

arbre), així com els models d’agrupament clàssics (variacions, permutacions, 

combinacions) i utilitzar-los per a resoldre problemes. 

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

La combinatòria 

-  Situacions de 

combinatòria. 

-  Estratègies per a 

enfocar i resoldre 

problemes de 

combinatòria. 

-  Generalització per a 

obtindre el nombre total 

de possibilitats en les 

situacions de 

combinatòria. 

El diagrama en arbre 

-  Diagrames en arbre per 

a calcular les 

possibilitats 

combinatòries de 

diferents situacions 

problemàtiques. 

Variacions amb i sense 

repetició 

  1.  Conéixer els 

agrupaments 

combinatoris clàssics 

(variacions, 

permutacions, 

combinacions) i les 

fórmules per a 

calcular el seu 

nombre, i aplicar-los 

a la resolució de 

problemes 

combinatoris. 

  1.1.  Resol problemes de 

variacions (amb o sense 

repetició). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  1.2.  Resol problemes de 

permutacions. 

  1.3.  Resol problemes de 

combinacions. 

  1.4.  Resol problemes de 

combinatòria en els quals, 

a més d’aplicar una 

fórmula, ha de realitzar 

algun raonament 

addicional. 

  2.  Utilitzar estratègies 

de recompte no 

necessàriament 

relacionades amb els 

agrupaments 

clàssics. 

  2.1.  Resol problemes en els 

quals convé utilitzar un 

diagrama en arbre. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Resol problemes en els 

quals convé utilitzar 

l’estratègia del producte. 



-  Variacions amb 

repetició. Identificació i 

fórmula. 

-  Variacions ordinàries. 

Identificació i fórmula. 

Permutacions 

-  Permutacions 

ordinàries com 

variacions de n 

elements presos de n 

en n. 

Combinacions 

-  Identificació de 

situacions 

problemàtiques que 

poden resoldre’s per 

mitjà de combinacions. 

Fórmula. 

-  Nombres combinatoris. 

Propietats. 

 

Resolució de problemes 

combinatoris 

-  Resolució de 

problemes combinatoris 

per qualsevol dels 

mètodes descrits o 

altres de propis de 

l’estudiant. 

  2.3.  Resol altres tipus de 

problemes de 

combinatòria. 

 



4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Extrau les dades necessàries 

dels problemes de combinatòria 

plantejats en aquesta unitat. 

Compondre diferents tipus de 

textos creativament i amb 

sentit literari. 

Descriu l’interés de l’ésser humà 

per estudiar les combinacions 

de forma creativa i original. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Organitzar informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Organitza la informació per a 

plantejar i resoldre problemes 

de combinatòria. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza fulls de càlcul per a 

resoldre problemes de 

combinatòria. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

independent... 

Imagina i crea a partir de 

l’aprés. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball per a la resolució de 

conflictes. 

Mitjana en conflictes que 

apareixen entre els companys i 

les companyes en el treball en 

grup. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Identifica els seus errors i busca 

la manera de superar-los. 

Encomanar entusiasme per 

la tasca i confiança en les 

possibilitats d’assolir 

objectius. 

Anima les seues companyes i 

companys en la realització de 

diferents tasques. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Reinterpreta obres significatives 

distingint els seus trets 

singulars. 

 

  

 

 

 



UNITAT 12 

Títol 
Càlcul de probabilitats 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer les propietats dels esdeveniments i les seues probabilitats.  

  2. Calcular probabilitats en experiències compostes utilitzant diagrama en arbre i taules de 

doble entrada. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Esdeveniments 

aleatoris 

-  Relacions i operacions 

amb esdeveniments. 

Probabilitats 

-  Probabilitat d’un 

esdeveniment. 

-  Propietats de les 

probabilitats. 

Experiències aleatòries 

-  Experiències irregulars. 

-  Experiències regulars. 

-  Llei de Laplace. 

Experiències 

compostes 

-  Extraccions amb i 

sense reemplaçament. 

  1.  Conéixer les 

característiques 

bàsiques dels 

esdeveniments i de 

les regles per a 

assignar 

probabilitats. 

  1.1.  Aplica les propietats dels 

esdeveniments i de les 

probabilitats. CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Resoldre problemes 

de probabilitat 

composta, utilitzant el 

diagrama en arbre 

quan convinga. 

  2.1.  Calcula probabilitats en 

experiències 

independents. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula probabilitats en 

experiències dependents. 

  2.3.  Interpreta taules de 

contingència i les utilitza 

per a calcular 

probabilitats. 

  2.4.  Resol altres problemes de 

probabilitat. 



-  Composició 

d’experiències 

independents. Càlcul 

de probabilitats. 

-  Composició 

d’experiències 

dependents. Càlcul de 

probabilitats. 

-  Aplicació de la 

combinatòria al càlcul 

de probabilitats. 

Taules de contingència 

 

  3.  Aplicar la 

combinatòria al càlcul 

de probabilitats. 

  3.1.  Aplica la combinatòria per 

a resoldre problemes de 

probabilitats senzills. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Aplica la combinatòria per 

a resoldre problemes de 

probabilitat més 

complexos. 

 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Participa, escolta i aporta 

respectuosament les seues 

opinions en debats que es 

generen sobre probabilitats 

d’esdeveniments. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Aplica l’estratègia del diagrama 

d’arbre quan és necessària i 

selecciona altres estratègies 

depenent de les característiques 

del problema. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Argumenta de forma lògica la 

impossibilitat de predir 

esdeveniments independents. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Utilitza càlculs probabilístics 

com a element per a seleccionar 

fonts d’informació. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Desenvolupa càlculs de 

probabilitat relacionats amb 

l’esport, l’art, la cultura... 



Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Identifica estratègies que li 

possibiliten la comprensió i la 

resolució de problemes de 

probabilitat. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

S’adreça a les seues 

companyes i companys amb un 

llenguatge respectuós. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Davant de demandes de 

l’entorn, pren la iniciativa i 

decidix. 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de tasques 

i projectes. 

Actua amb autonomia fins i tot 

en situacions complicades. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Elabora treballs sobre la matèria 

amb compte i sentit estètic. 

 

 

Temporalització 
 

4t ESO ACADÈMIQUES 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Aritmètica i àlgebra 
T2.Polinomis i fraccions 
algebraiques 
T3.Equacions,inequacions 
 

T4.Funcions 
T5-Funcions elementals 
T6. Geometria 

T7. Trigonometria 
T8. Geometria analítica 
T11-12.combinatoria-
probabilidad 
T9-T10. Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 



4t MATEMÀTIQUES APLICADES. 

 

 

UNITAT 1 

Títol 
Nombres enters i racionals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Manejar amb destresa les operacions amb nombres naturals, enters i fraccionaris. 

  2. Resoldre problemes aritmètics amb nombres enters i fraccionaris. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Nombres naturals i 

enters 

-  Operacions. Regles. 

-  Maneig destre en les 

operacions amb 

nombres enters. 

-  Valor absolut. 

Nombres racionals 

-  Representació en la 

recta. 

-  Operacions amb 

fraccions. 

-  Simplificació. 

-  Equivalència. 

Comparació. 

-  Suma. Producte. 

Quocient. 

-  La fracció com a 

operador. 

  1.  Operar amb destresa 

amb nombres 

positius i negatius en 

operacions 

combinades. 

  1.1.  Realitza operacions 

combinades amb 

nombres enters. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Manejar fraccions: ús 

i operacions. 

Conéixer i aplicar la 

jerarquia de les 

operacions i l’ús dels 

parèntesis. 

  2.1.  Realitza operacions amb 

fraccions. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.  Operar i simplificar 

amb potències 

d’exponent enter. 

  3.1.  Realitza operacions i 

simplificacions amb 

potències d’exponent 

enter. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Resoldre problemes 

numèrics amb 

  4.1.  Resol problemes en els 

quals haja d’utilitzar CMCT, 

CD, 



Potenciació 

-  Potències d’exponent 

enter. Operacions. 

Propietats. 

-  Relació entre les 

potències i les arrels. 

Resolució de problemes 

-  Resolució de 

problemes aritmètics. 

nombres enters i 

fraccionaris. 

  4.  Resoldre problemes 

de combinatòria 

senzills (que no 

requerixen conéixer 

les fórmules de les 

agrupacions 

combinatòries 

clàssiques). 

nombres enters i 

fraccionaris. 
CAA, 

SIEP 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Escolta els companys i les 

companyes en el moment de 

posades en comú generals i en 

els treballs en grup. 

Comprendre el sentit de 

textos orals i escrits. 

Interpreta amb precisió les dades 

dels problemes amb nombres 

enters i fraccionaris. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Manejar el llenguatge 

matemàtic amb precisió en 

diversos contextos. 

Utilitza el llenguatge matemàtic 

per a descriure operacions amb 

fraccions, nombres enters i 

potències. 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics 

bàsics: operacions, 

magnituds, percentatges, 

proporcions, formes 

geomètriques, criteris de 

mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Maneja de forma eficaç les 

operacions amb nombres enters i 

fraccions, respectant la jerarquia 

de les mateixes. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza la calculadora, aprofitant 

totes les funcions de la mateixa. 

Aplicar criteris ètics en l’ús 

de les tecnologies. 

Fa ús responsable de les 

tecnologies en aquesta unitat 

didàctica. 



Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals en 

favor de l’aprenentatge. 

Reconeix les seues fortaleses i 

limitacions quant als 

coneixements de cursos anteriors 

necessaris per a operar amb 

nombres enters i fraccionaris. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Utilitza la calculadora i la resta de 

material propi, de la classe i el 

dels companys i companyes amb 

respecte i cura. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Mostra iniciativa en organitzar el 

seu treball i proposar-se accions 

per a assolir els objectius. 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Es coordina amb els membres del 

seu grup de forma respectuosa i 

planifica adequadament els 

temps per a acabar les tasques. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat 

com una font de riquesa 

personal i cultural. 

Identifica i valora les aportacions 

de les diverses cultures al 

coneixement i a l’estudi dels 

nombres. 
 

 UNITAT 2 

Títol 
Nombres decimals 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Manejar amb destresa els nombres decimals, les seues relacions amb les fraccions, les 
seues aproximacions i els errors comesos en elles. 

  2. Conéixer la notació científica i efectuar operacions amb ajuda de la calculadora. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i com petències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Expressió decimal dels 

nombres 

  1.  Manejar amb 

destresa l’expressió 

dels nombres 

  1.1.  Domina l’expressió 

decimal d’un nombre o 

d’una quantitat. 

CCL, 

CMCT, 



-  Avantatges: escriptura, 

lectura, comparació 

Nombres decimals i 

fraccions. Relació 

-  Pas de fracció a 

decimal. 

-  Pas de decimal exacte 

a fracció. 

-  Pas de decimal periòdic 

a fracció. 

-  Diari pur. 

-  Diari mixt. 

Nombres aproximats 

-  Error absolut. Cota. 

-  Error relatiu. Cota. 

Arredoniment de 

nombres 

-  Assignació d’un 

nombre de xifres 

conforme amb la 

precisió dels càlculs i 

amb el que estiga 

expressant. 

-  Càlcul d’una cota de 

l’error absolut i de 

l’error relatiu comesos. 

La notació científica 

-  Lectura i escriptura de 

nombres en notació 

científica. 

-  Relació entre error 

relatiu i el nombre de 

xifres significatives 

utilitzades. 

-  Maneig de la 

calculadora per a la 

notació científica. 

decimals i conéixer 

els seus avantatges 

respecte d’altres 

sistemes de 

numeració. 

  1.2.  Coneix i diferencia els 

diferents tipus de 

nombres decimals, així 

com les situacions que els 

originen. 

CAA, 

CSC 

  2.  Relacionar els 

nombres fraccionaris 

amb la seua 

expressió decimal. 

  2.1.  Troba un nombre 

fraccionari equivalent a un 

decimal exacte o periòdic. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Fer aproximacions 

adequades a cada 

situació i conéixer i 

controlar els errors 

comesos. 

  3.1.  Aproxima quantitats a 

l’ordre d’unitats adequat i 

calcula o delimita els 

errors absolut i relatiu en 

cada cas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Conéixer la notació 

científica i efectuar 

operacions 

manualment i amb 

ajuda de la 

calculadora.  

  4.1.  Interpreta i escriu 

nombres en notació 

científica i opera amb ells. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.2.  Utilitza la calculadora per 

a anotar i operar amb 

quantitats donades en 

notació científica, i 

relaciona els errors amb 

les xifres significatives 

utilitzades. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  



Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Maneja elements senzills de 

comunicació no verbal en 

expressar les seues idees i 

dialogar (moviments, gestos). 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Interpreta i obté les dades 

necessàries dels enunciats 

dels problemes. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Identifica i valora la 

importància del sistema de 

numeració decimal en la 

nostra vida quotidiana. 

Conéixer i utilitzar els elements 

matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Aplica amb facilitat els criteris 

de la jerarquia d’operacions al 

càlcul amb nombres decimals. 

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per a 

la recerca d’informació. 

Expressa per què ha pres la 

informació d’una determinada 

font. 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Utilitza la calculadora amb 

precisió i en el moment 

adequat. 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies que 

afavorisquen la comprensió 

rigorosa dels continguts. 

Identifica i aplica els passos 

per a resoldre problemes. 

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball per a la resolució de 

conflictes. 

Assumix actituds flexibles en 

situacions de tensió o conflicte 

d’interessos en el treball en 

grup. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar els recursos 

personals basant-se en les 

fortaleses pròpies. 

Tria rols o tasques en les 

quals es reconeix hàbil.  

Prioritzar la consecució 

d’objectius grupals sobre els 

interessos personals. 

Respecta el temps dels 

companys i companyes amb 



diferent ritme de treball en les 

tasques grupals. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals del 

patrimoni natural i de l’evolució 

del pensament científic. 

Expressa reconeixement per 

descobriments matemàtics 

transcendents com el del 

número 0 o la notació 

científica. 

 

 UNITAT 3 

Títol 
Nombres reals 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Conéixer els nombres reals, els diferents conjunts de nombres i els intervals sobre la recta 
real. 

  2. Conéixer el concepte d’arrel d’un nombre, així com les propietats de les arrels, i aplicar-los 
en l’operatòria amb radicals. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Nombres no racionals 

-  Expressió decimal. 

-  Reconeixement 

d’alguns d’irracionals  

( )2, , , .   

Els nombres reals 

-  La recta real. 

-  Representació exacta o 

aproximada de 

nombres de diferents 

tipus sobre R. 

  1.  Conéixer els 

nombres reals, els 

diferents conjunts de 

nombres i els 

intervals sobre la 

recta real. 

  1.1.  Classifica nombres de 

diferents tipus. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Utilitza la calculadora per 

al càlcul numèric amb 

arrels. 

  2.  Utilitzar diferents 

recursos per a 

representar nombres 

reals sobre la recta 

numèrica.  

  2.1.  Representa nombres 

reals basant-se en el 

teorema de Tales i en el 

teorema de Pitàgores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Representa nombres 

reals amb l’aproximació 

desitjada. 



Intervals i semirectes 

-  Nomenclatura. 

-  Expressió d’intervals o 

semirectes amb la 

notació adequada. 

Arrel n-ésima d’un 

nombre 

-  Propietats. 

-  Notació exponencial. 

-  Utilització de la 

calculadora per a 

obtindre potències i 

arrels qualssevol. 

Radicals 

-  Propietats dels radicals. 

-  Utilització de les 

propietats amb radicals. 

Simplificació. 

Racionalització de 

denominadors. 

  3.  Conéixer i manejar la 

nomenclatura que 

permet definir 

intervals sobre la 

recta numèrica. 

  3.1.  Definix intervals i 

semirectes en la recta 

real. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conéixer el concepte 

d’arrel d’un nombre. 

  4.1.  Traduïx arrels a la forma 

exponencial i viceversa. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Calcula arrels 

manualment i amb la 

calculadora. 

  5.  Conéixer les 

propietats de les 

arrels i aplicar-les en 

l’operatòria amb 

radicals. 

  5.1.  Interpreta i simplifica 

radicals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.2.  Opera amb radicals. 

  5.3.  Racionalitza 

denominadors. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 
Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Deduïx les dades implícites del 

text dels problemes. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza adequadament el 

llenguatge matemàtic per a 

descriure les característiques 

dels nombres racionals i 

irracionals. 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Explica raonadament la 

classificació dels nombres.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció del 

coneixement. 

Utilitza la calculadora, aprofitant 

totes les funcions de la mateixa. 



Aplicar criteris ètics en l’ús de 

les tecnologies. 

Fa ús responsable de les 

tecnologies en aquesta unitat 

didàctica. 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples i 

funcions executives. 

Reconeix les seues fortaleses i 

limitacions quant als 

coneixements de cursos 

anteriors necessaris per a 

avançar en l’estudi dels 

nombres. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Utilitza la calculadora i la resta 

de material propi, de la classe i 

el dels companys i les 

companyes amb respecte i cura. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Es coordina amb els membres 

del seu grup de forma 

respectuosa i planificant 

adequadament els temps per a 

acabar les tasques. 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Mostra iniciativa en organitzar el 

seu treball i proposar-se accions 

per a assolir els objectius. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Identifica i valora les 

aportacions de les diverses 

cultures al coneixement i l’estudi 

dels nombres. 

 

 UNITAT 4 

Títol 
Problemes aritmètics 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Aplicar procediments específics per a la resolució de problemes relacionats amb la 
proporcionalitat i els percentatges. 

  2. Disposar de recursos per a analitzar i manejar situacions de mescles, repartiments, 
desplaçaments de mòbils, omplits i buidat... 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions cultura ls (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Magnituds directament i 

inversament 

proporcionals 

-  Mètode de reducció a 

la unitat. 

-  Regla de tres. 

-  Proporcionalitat 

composta. 

-  Resolució de 

problemes de 

proporcionalitat simple i 

composta. 

Repartiments 

directament i 

inversament 

proporcionals 

Percentatges 

-  Càlcul de percentatges. 

-  Associació d’un 

percentatge a una 

fracció o a un nombre 

decimal. 

-  Resolució de 

problemes de 

percentatges. 

-  Càlcul del total, de la 

part i del tant per 

cent. 

-  Augments i 

disminucions 

percentuals.  

Interés bancari 

-  L’interés simple com un 

cas de proporcionalitat 

composta. Fórmula. 

-  Interés compost. 

Altres problemes 

aritmètics 

  1.  Aplicar procediments 

específics per a la 

resolució de 

problemes 

relacionats amb la 

proporcionalitat. 

  1.1.  Resol problemes de 

proporcionalitat simple, 

directa i inversa, 

mentalment, per reducció 

a la unitat i manualment, 

utilitzant la regla de tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC   1.2.  Resol problemes de 

proporcionalitat composta. 

  2.  Conéixer i aplicar 

procediments per a la 

resolució de 

situacions de 

repartiments 

proporcionals. 

  2.1.  Resol problemes de 

repartiments directament i 

inversament 

proporcionals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Aplicar procediments 

específics per a 

resoldre problemes 

de percentatges. 

  3.1.  Calcula percentatges 

(càlcul de la part donat el 

total, càlcul del total atesa 

la part). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Resol problemes de 

percentatges: càlcul del 

total, de la part o del tant 

per cent. 

  3.3.  Resol problemes 

d’augments i disminucions 

percentuals. 

  3.4.  Resol problemes amb 

percentatges encadenats. 

  4.  Comprendre i 

manejar situacions 

relacionades amb els 

diners (interés 

bancari). 

  4.1.  Resol problemes d’interés 

simple. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  4.2.  Resol problemes senzills 

d’interés compost. 

  5.  Disposar de recursos 

per a analitzar i 

manejar situacions 

de mescles, 

repartiments, 

desplaçaments de 

  5.1.  Resol problemes de 

mescles. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.2.  Resol problemes de 

velocitats i temps 



-  Mescles, mòbils, 

omplits i buidat. 

mòbils, omplits i 

buidat... 

(persecucions i trobades, 

d’ompliment i buidatge). 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig els textos i enunciats 

comprenent el que en ells 

s’expressa. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Dóna explicació de la seua 

interpretació dels problemes i 

els mecanismes per a 

resoldre’ls amb coherència i 

llenguatge encertat. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, etc. 

Maneja amb facilitat totes les 

operacions necessàries per a la 

realització de problemes de 

proporcionalitat. 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Resol problemes de 

proporcionalitat seleccionant les 

dades necessàries i utilitzant 

l’estratègia més adequada. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja amb habilitat la 

calculadora per al càlcul de 

percentatges. 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

la tecnologia. 

Decidix amb criteris ètics la 

utilització de tecnologies. 

Aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Identifica els diferents passos 

que ha realitzat per a assolir els 

objectius. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

Respecta els ritmes 

d’aprenentatge de les seues 

companyes i companys. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

En les tasques en grup, complix 

els rols establits. 



Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien. 

Té criteris propis de judici en 

situacions de bloqueig personal 

o grupal. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Identifica i reconeix les 

aportacions matemàtiques en 

els camps de l’economia i la 

política, i en els canvis socials i 

culturals. 

 

 UNITAT 5 

Títol 
Expressions algebraiques 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Diferenciar els diferents tipus d’expressions algebraiques i operar amb elles, especialment 
les relacionades amb la reducció i la resolució d’equacions. 

  2. Conéixer la regla de Ruffini i les seues aplicacions. Factoritzar polinomis. Conéixer la regla 
de Ruffini i les seues aplicacions. Factoritzar polinomis. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en c iència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Monomis. Terminologia 

-  Valor numèric. 

-  Operacions amb 

monomis: producte, 

quocient, simplificació. 

Polinomis  

-  Valor numèric d’un 

polinomi. 

-  Suma, resta, 

multiplicació i divisió 

de polinomis. 

Regla de Ruffini per a 

dividir polinomis entre 

  1.  Conéixer i manejar els 

monomis, la seua 

terminologia i les 

seues operacions. 

  1.1.  Reconeix i anomena els 

elements d’un monomi. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
  1.2.  Opera amb monomis. 

  2.  Conéixer i manejar els 

polinomis, la seua 

terminologia i les 

seues operacions. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica i 

dividix polinomis. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Conéixer la regla de 

Ruffini i les seues 

aplicacions. 

  3.1.  Dividix polinomis aplicant 

la regla de Ruffini. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Utilitza la regla de Ruffini 

per a calcular el valor 

numèric d’un polinomi per 



monomis del tipus  

(x – a) 

-  Arrels d’un polinomi. 

Factorització de 

polinomis 

-  Traure factor comú. 

-  Identitats notables. 

-  La divisió exacta com 

a instrument per a la 

factorització (arrels del 

polinomi). 

Preparació per a la 

resolució d’equacions i 

sistemes 

-  Expressions de primer 

grau. 

-  Expressions de segon 

grau. 

-  Expressions no 

polinòmiques. 

a un valor donat de la 

indeterminada. 

  3.3.  Obté les arrels enters 

d’un polinomi. 

  4.  Factoritzar polinomis.   4.1.  Factoritza polinomis 

extraient factor comú i 

basant-se en les identitats 

notables. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  4.2.  Factoritza polinomis 

buscant prèviament les 

arrels. 

  5.  Manejar amb destresa 

les expressions que 

es requerixen per a 

formular i resoldre 

equacions o 

problemes que donen 

lloc a elles. 

  5.1.  Maneja amb destresa 

expressions de primer 

grau, donades 

algebraicament o 

mitjançant un enunciat. 

CCL, 

CMCT 

  5.2.  Maneja amb destresa 

expressions de segon 

grau, donades 

algebraicament o 

mitjançant un enunciat. 

  5.3.  Maneja alguns tipus 

d’expressions no 

polinòmiques senzilles, 

donades algebraicament 

o mitjançant un enunciat. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Interpreta i traduïx a llenguatge 

algebraic els enunciats de 

problemes.  



Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Elabora les respostes a 

problemes i activitats respectant 

les normes gramaticals. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, etc. 

Resol de forma eficaç les 

operacions matemàtiques 

necessàries per a les 

operacions amb polinomis. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Reproduïx, utilitzant 

terminologia matemàtica, els 

teoremes i les seues 

aplicacions. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja la calculadora en la 

resolució d’operacions amb 

polinomis. 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Reconeix connexions entre les 

operacions amb fraccions 

algebraiques i les fraccions 

numèriques.  

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer la riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Accepta les aportacions dels 

companys i les companyes de 

forma positiva en el treball 

cooperatiu. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

És constant i pacient en la 

realització d’operacions amb 

fraccions algebraiques 

complicades.  

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Valora positivament el 

coneixement d’altres cultures i 

les seues aportacions a 

l’àlgebra. 

 

 

 

 

 

 



 UNITAT 6 

Títol 
Equacions 

 
2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Resoldre amb destresa equacions de diferents tipus i aplicar-les a la resolució de 
problemes. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Equacions 

-  Equació i identitat. 

-  Solucions. 

-  Resolució per tempteig. 

-  Equació de primer 

grau. 

Equacions de primer 

grau 

-  Tècniques de resolució. 

-  Simplificació, 

transposició. 

Eliminació de 

denominadors. 

-  Aplicació a la resolució 

de problemes. 

Equacions de segon 

grau 

-  Resolució d’equacions 

de segon grau, 

completes i 

incompletes. Utilització 

de la fórmula. 

  1.  Diferenciar equació i 

identitat. Reconéixer 

les solucions d’una 

equació. 

  1.1.  Diferencia una equació 

d’una identitat i reconeix 

si un valor és solució 

d’una equació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 
  1.2.  Resol equacions per 

tempteig. 

  2.  Resoldre equacions 

de primer grau i 

aplicar-les en la 

resolució de 

problemes. 

  2.1.  Resol equacions de 

primer grau senzilles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

  2.2.  Resol equacions de 

primer grau amb parèntesi 

i denominadors. 

  2.3.  Resol problemes amb 

ajuda de les equacions de 

primer grau. 

  3.  Identificar les 

equacions de segon 

grau, resoldre-les i 

utilitzar-les per a 

resoldre problemes. 

  3.1.  Resol equacions de 

segon grau incompletes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Resol equacions de 

segon grau, en la forma 

general, aplicant la 

fórmula. 

  3.3.  Resol equacions de 

segon grau més 

complexes. 



Altres tipus 

d’equacions  

-  Factoritzades.  

-  Amb radicals.  

-  Amb la x en el 

denominador. 

-  Resolució de 

problemes mitjançant 

equacions. 

  3.4.  Utilitza les equacions de 

segon grau en la resolució 

de problemes. 

  4.  Resoldre equacions 

que es presenten 

factoritzades, 

equacions amb 

radicals, amb la x en 

el denominador... 

  4.1.  Resol equacions amb 

radicals o amb la 

incògnita en el 

denominador (senzilles), o 

equacions factoritzades. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig textos i enunciats 

comprenent el que en ells 

s’expressa. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Comunica a les seues 

companyes i companys de 

forma clara i ordenada les 

seues propostes i idees. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Troba les dades en els 

problemes d’equacions i establix 

l’equació corresponent. 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Resol problemes d’equacions 

utilitzant l’estratègia més 

adequada. 

Competència digital 

Comprendre els missatges 

que vénen en els mitjans de 

comunicació. 

Interpreta correctament els 

suports visuals per a la 

realització d’activitats del llibre o 

dels recursos web. 

Aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Reconeix els aprenentatges ja 

realitzats i és capaç de detectar 

els que li falten. 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals a favor 

de l’aprenentatge. 

Organitza i distribuïx els 

recursos i els temps per al 

treball individual i comú. 



Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

establits. 

Col·labora amb els seus 

companys i companyes en els 

treballs en grup proposats pel 

professor o la professora. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Descobrix connexions entre els 

coneixements previs i els nous, i 

és capaç de generar 

possibilitats d’aplicació 

divergents. 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de tasques 

o projectes. 

Proposa diverses estratègies 

per a la resolució de problemes 

d’equacions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

a font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra estima per les 

aportacions de les diferents 

cultures i des de les diferents 

èpoques per al 

desenvolupament de les 

equacions. 

 

 UNITAT 7 

Títol 
Sistemes d’equacions 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Identificar els diferents tipus de sistemes d’equacions lineals i conéixer els procediments 
de resolució: gràfic i algebraics. 

  2. Aplicar els sistemes d’equacions en la resolució de problemes. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC ), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Equació lineal amb 

dues incògnites 

-  Solucions. Interpretació 

gràfica. 

  1.  Reconéixer les 

equacions lineals, 

completar taules de 

solucions i 

  1.1.  Reconeix les equacions 

lineals, les expressa en 

forma explícita i construïx 

taules de solucions. I les 

representa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 



-  Representació gràfica 

d’una equació lineal 

amb dues incògnites i 

identificació dels punts 

de la recta com a 

solució de la inequació. 

Sistemes d’equacions 

lineals 

-  Solució d’un sistema. 

Interpretació gràfica. 

-  Sistemes compatibles, 

incompatibles i 

indeterminats. 

Mètodes algebraics per 

a la resolució de 

sistemes lineals 

-  Substitució 

-  Igualació 

-  Reducció. 

Sistemes d’equacions 

no lineals 

-  Resolució. 

Resolució de problemes 

mitjançant sistemes 

d’equacions 

representar-les 

gràficament. 
CEC 

  2.  Identificar els 

sistemes d’equacions 

lineals, la seua 

solució i els seus 

tipus. 

  2.1.  Identifica els sistemes 

lineals. Reconeix si un 

parell de valors és o no 

solució d’un sistema. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Resol gràficament 

sistemes lineals molt 

senzills, i relaciona el 

tipus de solució amb la 

posició relativa de les 

rectes. 

  3.  Conéixer i aplicar els 

mètodes algebraics 

de resolució de 

sistemes. Utilitzar en 

cada cas el més 

adequat. 

  3.1.  Resol algebraicament 

sistemes lineals, aplicant 

el mètode adequat en 

cada cas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
  3.2.  Resol sistemes lineals 

que requerixen 

transformacions prèvies. 

  4.  Resoldre sistemes 

d’equacions no 

lineals senzills. 

  4.1.  Resol sistemes 

d’equacions no lineals 

senzills. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

  5.  Aplicar els sistemes 

d’equacions com a 

eina per a resoldre 

problemes. 

  5.1.  Formula i resol problemes 

mitjançant sistemes 

d’equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig textos i enunciats 

comprenent el que en ells 

s’expressa. 



Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

Expressa de forma coherent i 

adequada el mètode elegit per a 

resoldre un sistema. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Interpreta adequadament el 

significat de la resolució gràfica 

de sistemes d’equacions. 

Competència digital 

Comprendre els missatges 

que vénen en els mitjans de 

comunicació. 

Interpreta correctament els 

suports visuals per a la 

realització d’activitats del llibre o 

dels recursos web. 

Aplicar criteris ètics en l’ús de 

les noves tecnologies. 

Utilitza amb criteris ètics els 

recursos tecnològics 

disponibles. 

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge. 

Fa connexions entre el contingut 

i altres contextos. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

establits. 

Col·labora amb els seus 

companys i companyes en els 

treballs en grup proposats pel 

professor o la professora. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Descobrix connexions entre els 

coneixements previs i els nous. 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de tasques 

o projectes. 

Proposa estratègies per a la 

resolució de sistemes 

d’equacions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

a font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra estima per les 

aportacions de les diferents 

cultures i des de les diferents 

èpoques per al 

desenvolupament de les 

equacions. 

 

 

 

 

 



 UNITAT 8 

Títol 
Funcions. Característiques 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Dominar el concepte de funció, conéixer les característiques més rellevants i les diferents 
formes d’expressar les funcions. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC ).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

    

Concepte de funció 

-  Diferents maneres de 

presentar una funció: 

representació gràfica, taula de 

valors i expressió analítica o 

fórmula. 

-  Relació d’expressions 

gràfiques i analítiques de 

funcions. 

Domini de definició 

-  Domini de definició d’una 

funció. Restriccions al domini 

d’una funció. 

-  Càlcul del domini de definició 

de diverses funcions. 

Discontinuïtat i continuïtat 

-  Discontinuïtat i continuïtat 

d’una funció. Raons per les 

quals una funció pot ser 

discontínua. 

-  Construcció de 

discontinuïtats. 

Creixement 

  1.  Dominar el 

concepte de funció, 

conéixer les 

característiques 

més rellevants i les 

diferents formes 

d’expressar les 

funcions 

  1.1.  Atesa una funció 

representada per la 

seua gràfica, estudia 

les seues 

característiques més 

rellevants (domini de 

definició, recorregut, 

creixement i 

decreixement, 

màxims i mínims, 

continuïtat...). 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Representa una 

funció de la que es 

donen algunes 

característiques 

especialment 

rellevants. 

  1.3.  Associa un enunciat 

amb una gràfica. 



-  Creixement, decreixement, 

màxims i mínims. 

-  Reconeixement de màxims i 

mínims. 

Taxa de variació mitjana 

-  Taxa de variació mitjana d’una 

funció en un interval. 

-  Obtenció sobre la 

representació gràfica i a partir 

de l’expressió analítica. 

-  Significat de la TVM en una 

funció espai-temps. 

Tendències i periodicitat 

-  Reconeixement de tendències 

i periodicitats. 

  1.4.  Representa una 

funció donada per la 

seua expressió 

analítica obtenint, 

prèviament, una taula 

de valors. 

  1.5.  Troba la TVM en un 

interval d’una funció 

donada gràficament, 

o bé mitjançant la 

seua expressió 

analítica. 

  1.6.  Respon a preguntes 

concretes 

relacionades amb 

continuïtat, tendència, 

periodicitat, 

creixement... d’una 

funció. 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Comunica els seus resultats en 

textos escrits amb correcció i 

riquesa de vocabulari i 

expressions. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar 

informació presentada en 

format gràfic. 

Obté dades, genera taules i 

equacions a partir de 

representacions gràfiques de 

funcions. 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Organitza les dades en taules 

per a representar aquesta 

informació, posteriorment, en 

gràfiques. 



Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Recull al seu quadern 

informació procedent de 

diferents mitjans tecnològics. 

Comprendre els missatges 

que vénen en els mitjans de 

comunicació. 

Interpreta i utilitza dades 

expressades de diverses 

maneres en les activitats del 

web. 

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge. 

Fa connexions entre continguts 

teòrics i situacions ordinàries. 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge.  

Valora els resultats de cada pas 

mentre realitza els exercicis de 

funcions. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix i respecta cada membre 

del seu grup. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar compte 

d’elles. 

Realitza les tasques 

encomanades pel seu grup de 

treball. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...) i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Identifica algunes obres i 

aportacions científiques com a 

patrimoni cultural de la 

humanitat. 

 

 UNITAT 9 

Títol 
Funcions elementals 

 
2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer gràfica i analíticament diverses famílies de funcions. Manejar destrament algunes 
d’elles (lineals, quadràtiques...). 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 



Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Funció lineal 

-  Funció lineal. Pendent 

d’una recta. 

-  Tipus de funcions 

lineals. Funció de 

proporcionalitat i funció 

constant. 

-  Obtenció d’informació a 

partir de dos o més 

funcions lineals 

referides a fenòmens 

relacionats entre si. 

-  Expressió de l’equació 

d’una recta coneguts un 

punt i el pendent. 

Funcions quadràtiques 

-  Representació de 

funcions quadràtiques. 

Obtenció de l’abscissa 

del vèrtex i d’alguns 

punts pròxims al vèrtex. 

Mètodes senzills per a 

representar paràboles. 

Funcions radicals 

Funcions de 

proporcionalitat inversa 

-  La hipèrbole. 

Funcions exponencials 

  1.  Manejar amb 

destresa les funcions 

lineals. 

  1.1.  Representa una funció 

lineal a partir de la seua 

expressió analítica. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obté l’expressió analítica 

d’una funció lineal 

coneixent la seua gràfica 

o alguna de les seues 

característiques. 

  2.  Conéixer i manejar 

amb facilitat les 

funcions 

quadràtiques. 

  2.1.  Representa una paràbola 

a partir de l’equació 

quadràtica corresponent. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Associa corbes de 

funcions quadràtiques a 

les seues expressions 

analítiques. 

  2.3.  Escriu l’equació d’una 

paràbola coneixent la 

seua representació 

gràfica en casos senzills. 

  3.  Conéixer altres tipus 

de funcions, 

associant la gràfica 

amb l’expressió 

analítica. 

  3.1.  Associa corbes a 

expressions analítiques 

(proporcionalitat inversa, 

radicals i exponencials). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Maneja amb facilitat les 

funcions de 

proporcionalitat inversa i 

les radicals. 

  3.3.  Maneja amb facilitat les 

funcions exponencials. 

  3.4.  Resol problemes 

d’enunciat relacionats 

amb diferents tipus de 

funcions. 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS  

Competència Descriptor Acompliment 

   



Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Llig textos i enunciats de la 

unitat comprenent el que en ells 

s’expressa. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Relaciona les funcions 

estudiades en la unitat amb 

coneixements científics a què 

poden ser aplicades. 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Identifica i utilitza nombres i 

dades per a representar 

funcions. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Expressa per què ha pres la 

informació d’una determinada 

font. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional i 

interdependent. 

Comunica els seus 

aprenentatges valent-se de 

diverses expressions: 

artístiques, musicals, etc.  

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

passos següents en funció 

dels resultats intermedis. 

Verifica l’exactitud dels resultats 

en les etapes intermèdies i 

decidix les estratègies que pot 

utilitzar en els passos següents. 

Competències socials i 

cíviques 

Mostrar disponibilitat per a la 

participació activa en àmbits 

establits. 

Demana d’assumir rols en els 

treballs col·laboratius 

desenvolupats a l’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Marca els primers passos que 

convé fer en tasques a l’aula. 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat com 

una font de riquesa personal i 

cultural. 

Mostra interés i pregunta sobre 

altres cultures. 

 

 

 

 



 UNITAT 10 

Títol 
Geometria 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Efectuar una revisió extensa, a nivell pràctic, de diversos continguts geomètrics prèviament 
adquirits: teorema de Pitàgores, semblança, àrees de figures planes, i àrees i volums de 
cossos geomètrics. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
El teorema de Pitàgores 

i les seues aplicacions 

-  Enunciat aritmètic. 

-  Enunciat geomètric. 

Semblança 

-  Figures semblants. 

Propietats. 

-  Raó de semblança. 

Escala. 

-  Reduccions i 

ampliacions. 

-  Semblança de 

triangles. 

-  Teorema de Tales. 

-  Raó entre les àrees i 

entre els volums de 

figures semblants. 

Les figures planes 

-  Classificació i anàlisi. 

-  Càlcul d’àrees. 

Fórmules i altres 

recursos. 

Els cossos geomètrics 

  1.  Conéixer el teorema 

de Pitàgores i 

aplicar-lo en el càlcul 

indirecte de 

distàncies. 

  1.1.  Calcula el costat d’un 

quadrat coneixent la 

diagonal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.2.  Calcula l’altura d’un 

triangle equilàter o 

l’apotema d’un hexàgon 

regular coneixent el 

costat. 

  1.3.  Calcula distàncies en 

situacions i figures en les 

quals apareixen triangles 

rectangles. 

  2.  Reconéixer les 

figures semblants i 

les seues propietats. 

Interpretar plànols i 

mapes. 

  2.1.  Reduïx i amplia figures 

amb una raó de 

semblança donada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Identifica la raó de 

semblança entre dues 

figures que tenen aquesta 

relació. 

  2.3.  Utilitza els procediments 

de la proporcionalitat 

aritmètica per al càlcul de 

distàncies, en figures 

semblants. 



-  Classificació i anàlisi. 

-  Càlcul d’àrees i volums. 

Fórmules i altres 

recursos. 

  2.4.  Interpreta plànols i 

mapes. 

  2.5.  Relaciona les àrees i els 

volums de figures 

semblants, coneixent la 

relació de semblança. 

  3.  Manejar les fórmules 

i els procediments 

per a mesurar l’àrea 

de figures planes, 

combinant-los amb 

les eines que oferix 

la relació de 

semblança i el 

teorema de 

Pitàgores. 

  3.1.  Calcula la superfície d’un 

terreny, disposant del 

plànol i l’escala. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Resol problemes que 

exigixen el càlcul d’àrees 

combinant diferents 

recursos: fórmules de les 

figures planes, teorema 

de Pitàgores, relacions de 

semblança... 

  4.  Manejar les fórmules 

i els procediments 

per a mesurar la 

superfície i el volum 

de figures de tres 

dimensions, 

combinant-los amb 

les eines que oferix 

la relació de 

semblança i el 

teorema de 

Pitàgores. 

  4.1.  Resol problemes que 

exigixen mesurar la 

superfície i el volum de 

figures geomètriques o 

reals, combinant diferents 

recursos: fórmules, 

teorema de Pitàgores, 

relacions de semblança... 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

SIEP 

 



4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Descriu estructures semblants 

utilitzant el seu coneixement 

lingüístic, ortogràfic i gramatical. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica els criteris de semblança 

per a comprendre la seua 

importància i el seu ús en 

situacions de la vida quotidiana. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Interpreta informació aportada a 

partir de figures geomètriques. 

Competència digital 

Utilitzar diferents canals de 

comunicació audiovisual per 

a transmetre informacions 

diverses. 

Elabora treballs sobre la matèria 

en formats digitals, expressant 

les seues conclusions a través 

d’imatges i dibuixos. 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives... 

Posa en marxa diferents 

maneres d’afrontar els seus 

aprenentatges. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer la riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Treballa amb criteris de 

col·laboració, assumint idees 

diferents de les pròpies. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Aporta diferents solucions als 

problemes a partir de 

coneixements previs. 

Prioritzar la consecució 

d’objectius grupals sobre els 

interessos personals. 

Cedix en les seues propostes 

quan la majoria decidix altres 

opcions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Expressar sentiments i 

emocions des de codis 

artístics. 

Es basa en símbols, imatges i 

dibuixos per a expressar idees i 

emocions. 

 

  



 UNITAT 11 

Títol 
Estadística 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1. Revisar els mètodes de l’estadística i aprofundir a la pràctica de càlcul i interpretació de 
paràmetres. Conéixer el paper del mostreig. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i compe tències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Estadística. Nocions 

generals 

-  Individu, població, 

mostra, caràcters, 

variables (qualitatives, 

quantitatives, discretes, 

contínues). 

-  Estadística descriptiva i 

estadística inferencial. 

Gràfics estadístics 

-  Identificació i 

elaboració de gràfics 

estadístics. 

Taules de freqüències 

-  Elaboració de taules de 

freqüències. 

-  Amb dades aïllades. 

-  Amb dades 
agrupades sabent 
triar els intervals. 

Paràmetres estadístics 

  1.  Resumir en una taula 

de freqüències una 

sèrie de dades 

estadístiques i fer un 

gràfic adequat per a 

la seua visualització. 

  1.1.  Construïx una taula de 

freqüències de dades 

aïllades i els representa 

mitjançant un diagrama 

de barres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Atés un conjunt de dades 

i el suggeriment que els 

agrupe en intervals, 

determina una possible 

partició del recorregut, 

construïx la taula i 

representa gràficament la 

distribució. 

  1.3.  Atés un conjunt de dades, 

reconeix la necessitat 

d’agrupar-los en intervals 

i, en conseqüència, 

determina una possible 

partició del recorregut, 

construïx la taula i 

representa gràficament la 

distribució. 

  2.  Conéixer els 

paràmetres 

estadístics , x  i  y ,x   

calcular-los a partir 

  2.1.  Obté els valors d’a partir 

d’una , x  i  y ,x   taula de 

freqüències (de dades 

aïllades o agrupades) i els 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



-  Mitjana, desviació típica 

i coeficient de variació. 

-  Càlcul de , x   i 

coeficient de variació 
per a una distribució 
donada per una taula 
(en el cas de dades 
agrupades, a partir de 
les marques de 
classe), amb i sense 
ajuda de la 
calculadora amb 
tractament SD. 

-  Mesures de posició: 

mitjana, quartils i 

centils. 

-  Obtenció de les 
mesures de posició 
en taules amb dades 
aïllades. 

 

Diagrames de caixa 

-  Representació gràfica 

d’una distribució a partir 

de les seues mesures 

de posició: diagrama de 

caixa i bigots. 

Nocions d’estadística 

inferencial 

-  Mostra: aleatorietat, 

mida. 

d’una taula de 

freqüències i 

interpretar el seu 

significat. 

utilitza per a analitzar 

característiques de la 

distribució. 

CSC, 

SIEP 

  2.2.  Coneix el coeficient de 

variació i es val d’ell per a 

comparar les dispersions 

de dues distribucions. 

  3.  Conéixer i utilitzar les 

mesures de posició. 

  3.1.  A partir d’una taula de 

freqüències de dades 

aïllades, construïx la taula 

de freqüències 

acumulades i, amb ella, 

obté mesures de posició 

(mitjana, quartils, centils). 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  Construïx el diagrama de 

caixa i bigots 

corresponent a una 

distribució estadística. 

  3.3.  Interpreta un diagrama de 

caixa i bigots dins d’un 

context. 

  4.  Conéixer el paper del 

mostreig i distingir 

alguns dels seus 

passos. 

  4.1.  Reconeix processos de 

mostreig correctes i 

identifica errors en d’altres 

on n’hi haja. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

SIEP 

 

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Realitza comunicacions escrites 

d’estudis estadístics utilitzant el 

seu coneixement de les normes 

lingüístiques, gramaticals i 

ortogràfiques. 



Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Identifica i extrau les dades 

proporcionades en problemes 

d’estadística. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Reconeix la importància de 

l’estudi estadístic per a obtindre 

conclusions científiques 

importants. 

Competència digital 

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

d’informació obtinguda a 

través de mitjans tecnològics.  

Trau conclusions pròpies a 

partir de dades obtingudes de 

mitjans tecnològics. 

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Presenta treballs individuals o 

grupals sobre el tema en 

diferents suports audiovisuals. 

Aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge.  

Identifica i utilitza els 

coneixements i les estratègies 

d’estadística apresos en cursos 

anteriors. 

Competències socials i 

cíviques 

Concebre una escala de 

valors pròpia i actuar 

conforme a ella. 

Analitza de forma crítica estudis 

estadístics, d’acord a la mostra 

triada i les conclusions 

obtingudes, contrastant-les amb 

el seu propi judici. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir amb responsabilitat 

social i sentit ètic el treball. 

Coneix quines són les 

conseqüències de les seues 

accions. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...) i cap a les 

persones que han contribuït 

al seu desenvolupament. 

Identifica trets culturals a les 

obres d’art i les aportacions a la 

reflexió científica. 

 

  

 

 

 



UNITAT 12 

Títol 
Distribucions bidimensionals 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les distribucions bidimensionals, identificar les seues variables, representar-les i 
valorar la correlació de forma aproximada. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Relació funcional i 

relació estadística 

Dues variables 

relacionades 

estadísticament 

-  Núvol de punts. 

-  Correlació.  

-  Recta de regressió. 

El valor de la correlació 

La recta de regressió 

per a fer previsions 

-  Condicions per a poder 

fer estimacions. 

-  Fiabilitat. 

  1.  Conéixer les 

distribucions 

bidimensionals, 

identificar les seues 

variables, 

representar-les i 

valorar la correlació 

de forma 

aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribució 

bidimensional en una 

situació donada 

mitjançant enunciat, 

assenyala les variables i 

estima el signe i, a grans 

trets, el valor de la 

correlació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Atesa una taula de valors, 

representa el núvol de 

punts corresponent, traça 

de forma aproximada la 

recta de regressió i estima 

el valor de la correlació. 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Comunica resultats i 

conclusions d’estudis estadístics 

de distribucions bidimensionals 

utilitzant correctament les 

normes lingüístiques, les 

ortogràfiques i les gramaticals. 



Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 

rigorosos per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

Raona sobre la fiabilitat i la 

relació entre variables en 

distribucions bidimensionals, i 

mostra els seus raonaments 

amb evidències. 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Comprén la necessitat del 

tractament estadístic per a 

presentar resultats 

d’investigacions científiques i 

tecnològiques. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Aplica els criteris de fiabilitat 

d’estimacions per a jutjar la 

fiabilitat d’informacions 

transmeses a les xarxes socials 

i Internet.  

Aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 

motivacions personals a favor 

de l’aprenentatge. 

Fa connexions entre els 

continguts estudiats i situacions 

de la vida quotidiana. 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar la preocupació 

pels més desfavorits i el 

respecte als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Expressa preocupació per 

situacions d’exclusió social. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

Demana ajuda quan la 

necessita. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Es basa en símbols, imatges, 

dibuixos i color en les seues 

presentacions. 

 

  

 

 

 

 

 



UNITAT 13 

Títol 
Probabilitat 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les propietats dels esdeveniments i les seues probabilitats. 

  2. Calcular probabilitats en experiències compostes utilitzant diagrama en arbre i taules de 
doble entrada. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Esdeveniments 

aleatoris 

-  Relacions i operacions 

amb esdeveniments. 

Probabilitats 

-  Probabilitat d’un 

esdeveniment. 

-  Propietats de les 

probabilitats. 

Experiències aleatòries 

-  Experiències irregulars. 

-  Experiències regulars. 

-  Llei de Laplace. 

Experiències 

compostes 

-  Extraccions amb i 

sense reemplaçament. 

-  Composició 

d’experiències 

independents. Càlcul 

de probabilitats. 

-  Composició 

d’experiències 

  1.  Conéixer les 

característiques 

bàsiques dels 

esdeveniments i de 

les regles per a 

assignar 

probabilitats. 

  1.1.  Aplica les propietats dels 

esdeveniments i de les 

probabilitats. CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Resoldre problemes 

de probabilitat 

composta, utilitzant el 

diagrama en arbre 

quan convinga. 

  2.1.  Calcula probabilitats en 

experiències 

independents. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula probabilitats en 

experiències dependents. 

  2.3.  Interpreta taules de 

contingència i les utilitza 

per a calcular 

probabilitats. 

  2.4.  Resol altres problemes de 

probabilitat. 



dependents. Càlcul de 

probabilitats. 

Taules de contingència 

 

4. COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Participa en debats que es 

generen sobre probabilitats 

d’esdeveniments i escolta amb 

respecte. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Aplica l’estratègia del diagrama 

en arbre quan és necessària i 

selecciona altres estratègies 

depenent de les característiques 

del problema. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Argumenta de forma lògica les 

seues conclusions sobre temes 

de probabilitat. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Utilitza càlculs probabilístics 

com a element per a seleccionar 

fonts d’informació. 

Aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Desenvolupa càlculs de 

probabilitat vinculats a l’esport, 

a l’art i a la cultura. 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge.  

Identifica estratègies que li 

possibiliten la comprensió i la 

resolució de problemes de 

probabilitat. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se des 

del coneixement dels 

diferents valors. 

S’adreça a les seues 

companyes i companys amb 

respecte. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Davant de demandes de 

l’entorn, pren la iniciativa i 

decidix. 



Assumir riscos en el 

desenvolupament de tasques 

i projectes.  

Actua amb autonomia fins i tot 

en situacions complicades. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Elabora treballs sobre la matèria 

amb compte i sentit estètic. 

 

 

 

Temporalització 
 

4t ESO APLICADES 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

. 
T1. Racionals 
T2.Decimals  
T3. Reals. 
T4.Problemes aritmètics 
 

T5-Expressions 
algebraiques 
T6. Equacions 
T7. Sistemes equacions 
T8.Funcions 

T9. Funcions 
característiques 
T10. Geometria 
T11.Estadistica 
T12-T13. Probabilitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATXILLERAT 

1r BATXILLER CIÈNCIES SOCIALS. 

 
UNITAT 1 

Títol 
Nombres reals 

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS 

Conéixer els conceptes bàsics del camp numèric (recta real, potències, arrels, logaritmes, 

factorials i nombres combinatoris) i aplicar les seues propietats al càlcul i a la resolució de 

problemes. 

 

3.   CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Diferents tipus de 

nombres  

-  Els nombres enters, 
racionals i irracionals. 

-  El paper dels 
nombres irracionals 
en el procés 
d’ampliació de la 
recta numèrica. 

Recta real 

-  Correspondència de 
cada nombre real 
amb un punt de la 
recta, i viceversa. 

-  Representació sobre 
la recta de nombres 
racionals, d’alguns 
radicals i, 

  1.  Conéixer i utilitzar 

símbols i operacions 

bàsiques de teoria de 

conjunts. 

  1.1.  Expressa i interpreta 

diferents enunciats 

fent servir la 

terminologia utilitzada 

en els conjunts. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

  2.  Conéixer els 

conceptes bàsics del 

camp numèric (recta 

real, potències, arrels, 

logaritmes...). 

   2.1. Atesos diversos 

nombres, els 

classifica en els 

diferents camps 

numèrics. 

  2.2.  Interpreta arrels i les 

relaciona amb la seua 

notació exponencial. 

  2.3.  Coneix la definició de 

logaritme, la interpreta 

en casos concrets i 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 



aproximadament, de 
qualsevol nombre 
donat per la seua 
expressió decimal. 

-  Intervals i semirectes. 
Representació. 

Radicals 

-  Forma exponencial 
d’un radical. 

-  Propietats dels 
radicals. 

Logaritmes 

-  Definició i propietats. 

-  Utilització de les 
propietats dels 
logaritmes per a 
realitzar càlculs i per 
a simplificar 
expressions. 

Notació científica 

-  Maneig destre de la 
notació científica. 

Calculadora 

-  Utilització de la 
calculadora per a 
diversos tipus de 
tasques aritmètiques, 
unint la destresa del 
seu maneig amb la 
comprensió de les 
propietats que 
s’utilitzen. 

utilitza les seues 

propietats. 

  3.  Dominar les tècniques 

bàsiques del càlcul en 

el camp dels nombres 

reals. 

  3.1.  Expressa amb un 

interval un conjunt 

numèric en què 

intervé una 

desigualtat amb valor 

absolut. 

  3.2.  Opera correctament 

amb radicals. 

  3.3.  Opera amb nombres 

“molt grans” o “molt 

xicotets” valent-se de 

la notació científica i 

delimitant l’error 

comés. 

  3.4.  Utilitza la calculadora 

per a obtindre 

potències, arrels, 

resultats d’operacions 

amb nombres en 

notació científica i 

logaritmes. 

  3.5.  Resol problemes 

aritmètics. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

 
 

.  4. COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb el 

camp dels nombres reals, així 

com amb els nombres 



per a elaborar textos escrits i 

orals. 

radicals, logaritmes, 

expressats en notació 

científica, etc. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Redacta informes breus sobre 

les propietats de la unió i 

intersecció d’intervals, 

operacions amb radicals, 

logaritmes, nombres 

expressats en notació 

científica, etc.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica. 

Reconeix la necessitat de 

treballar amb diferents tipus 

de nombres i amb les seues 

abreviatures i utilitza 

expressions que els contenen. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 

llenguatge universal 

matemàtic així com la 

necessitat operar de manera 

unificada amb cada tipus de 

nombres, sabent aplicar les 

diferents propietats de manera 

efectiva. 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes.  

Aplica els coneixements 

adquirits per a resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana en la qual es fa 

necessària l’ampliació del 

camp numèric amb els tipus 

de nombres tractats en 

aquesta unitat.  

Competència digital Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com o al 

web, per a obtindre informació 

sobre la representació dels 

nombres reals en la recta 

numèrica.  



Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora de forma 

adequada coneixent com 

traure'l el màxim partit a la 

mateixa mentre opera amb els 

nombres treballats en la unitat.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Organitza la informació en un 

resum / quadre per a 

organitzar les propietats 

treballades dels diferents tipus 

de nombres.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals de la unitat per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se 

des del coneixement dels 

diferents valors. 

Valora la importància del 

desenvolupament de la 

ciència al llarg del temps. 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Respecta les opinions 

expressades pels companys 

en les activitats cooperatives.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb responsabilitat 

social i sentit ètic en el 

treball. 

Planifica el seu treball, mostra 

iniciativa i interés per conéixer 

i treballar el rigor matemàtic. 

Optimitzar recursos 

personals basant-se en les 

fortaleses pròpies. 

Utilitza els seus coneixements 

previs en la matèria i les 

seues fortaleses a l’hora 

d’enfrontar-se a qualsevol 

tasca dificultosa. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Reconeix la importància de les 

diferents manifestacions en 

les quals s’han mostrat els 

continguts matemàtics al llarg 

de la història.  

  



 
UNITAT 2 

Títol 
Aritmètica mercantil 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Dominar el càlcul amb percentatges per a resoldre problemes d’aritmètica mercantil. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Càlcul d’augments i 

disminucions percentuals 

-  Índex de variació. 

-  Càlcul de la quantitat 
inicial coneixent la 
quantitat final i la 
variació percentual. 

Interessos bancaris 

-  Períodes de 
capitalització. 

-  Taxa anual equivalent 
(TAE). Càlcul de la TAE 

  1.  Dominar el càlcul 

amb percentatges. 

  1.1.  Relaciona la quantitat 

inicial, el percentatge 

aplicat (augment o 

disminució) i la 

quantitat final en la 

resolució de 

problemes. 

  1.2.  Resol problemes en 

els quals calga 

encadenar variacions 

percentuals 

successives. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



en casos senzills. 

-  Comprovació de la 
validesa d’una anualitat 
(o mensualitat) per a 
amortitzar un cert deute. 

Progressions 

geomètriques 

-  Definició i 
característiques 
bàsiques. 

-  Expressió de la suma 
dels n primers termes. 

Anualitats d’amortització 

-  Fórmula per a l’obtenció 
d’anualitats i 
mensualitats. Aplicació. 

  2.  Resoldre problemes 

d’aritmètica 

mercantil. 

  2.1.  En problemes sobre la 

variació d’un capital al 

llarg del temps, 

relaciona el capital 

inicial, el rèdit, el 

temps i el capital final. 

  2.2.  Esbrina el capital 

acumulat mitjançant 

pagaments periòdics 

(iguals o no) 

sotmesos a un cert 

interés. 

  2.3.  Calcula l’anualitat (o 

mensualitat) 

corresponent a 

l’amortització d’un 

préstec. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



4 .  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Entén els exemples proposat al 

llibre de text on s’explica el 

significat dels pagaments 

necessaris per a amortitzar un 

préstec.  

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en les 

explicacions de l’aula per part 

del professorat i en les 

intervencions realitzades pels 

companys i companyes.  

Produir textos escrits de 

diversa complexitat per al seu 

ús en situacions quotidianes o 

d’assignatures diverses.  

Proposa problemes referits a la 

vida quotidiana sobre aritmètica 

mercantil.  

Competència 

matemàtica i 

competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Utilitza els conceptes tractats 

en la unitat de forma adequada 

i les relacions entre ells.  

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes.  

Maneja amb facilitat els 

coneixements previs sobre la 

matèria, així com els adquirits 

en la unitat i en altres àrees, 

que li permeten contestar a les 

preguntes que se li suggerixen.  

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana.  

Reconeix la importància que té 

l’aritmètica mercantil en la vida 

quotidiana i com el seu estudi 

facilita la comprensió de 

conceptes avui dia molt 

comuns.  



Competència digital Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i/o fulls de 

càlcul per a facilitar-li els càlculs 

i, en conseqüència, el seu 

treball.  

Fer servir diferents fonts per a 

la recerca d’informació. 

Utilitza el web d’Anaya, on 

disposa de diferents 

presentacions, simulacions i 

activitats interactives per a 

buscar i/o ampliar continguts de 

la unitat.  

Aprendre a aprendre Desenvolupar estratègies que 

afavorisquen la comprensió 

rigorosa dels continguts. 

Realitza un mapa mental dels 

seus coneixements previs sobre 

percentatges, 

augments/disminucions 

percentuals i càlcul d’interessos 

bancaris per a establir les 

bases dels coneixements 

necessaris per a desenvolupar 

els restants ítem de la unitat.  

Competències socials i 

cíviques 
Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Dialoga amb els seus 

companys quan treballa en grup 

afavorint la convivència en el 

mateix.  

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 
Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del tema. 

Resol problemes d’aritmètica 

mercantil que ell mateix 

proposa, calcula la mensualitat 

que correspon, esbrina el 

capital acumulat mitjançant 

pagaments periòdics sotmesos 

a un cert interés, etc. 

Trobar possibilitats en l’entorn 

que d’altres no aprecien.  

Troba, en el seu entorn més 

pròxim, situacions que es 

poden resoldre mitjançant els 

continguts treballats en la 

unitat.  

Consciència i 

expressions culturals 
Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

Reconeix la importància de 

l’evolució de l’aritmètica que ha 

afavorit el desenvolupament, al 



l’evolució del pensament 

científic. 

seu torn, d’altres disciplines 

aplicades. 

  



 UNITAT 3 

Títol 
Àlgebra 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Dominar el maneig de polinomis i fraccions algebraiques i les seues operacions. 

  2.  Resoldre amb destresa equacions i sistemes d’equacions, i aplicar-los a la resolució de 

problemes. 

  3.  Interpretar i resoldre inequacions i sistemes d’inequacions. 

3.   CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Regla de Ruffini 

-  Divisió d’un polinomi per 
x – a. 

-  Teorema de la resta. 

-  Utilització de la regla de 
Ruffini per a dividir un 
polinomi entre x – a i per 
a obtindre el valor 
numèric d’un polinomi 

per a x= a. 

Factorització de polinomis 

-  Descomposició d’un 
polinomi en factors. 

Fraccions algebraiques 

-  Maneig de l’operatòria 
amb fraccions 
algebraiques. 

  1.  Dominar el maneig 

de polinomis i les 

seues operacions. 

  1.1.  Aplica amb facilitat la 

mecànica de les 

operacions amb 

polinomis. 

  1.2.  Resol problemes 

utilitzant el teorema de 

la resta. 

  1.3.  Factoritza un polinomi 

amb diverses arrels 

senceres. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  2.  Dominar el maneig 

de les fraccions 

algebraiques i les 

seues operacions. 

  2.1.  Simplifica fraccions 

algebraiques. 

  2.2.  Opera amb fraccions 

algebraiques. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 



Simplificació. 

Resolució d’equacions 

-  Equacions de segon grau 
i bicuadrades. 

-  Equacions amb radicals. 

-  Equacions polinòmiques 
de grau més gran que 
dos. 

-  Equacions exponencials. 

-  Equacions logarítmiques. 

Sistema d’equacions 

-  Resolució de sistemes 
d’equacions de qualsevol 
tipus que puguen 
desembocar en 
equacions de les 
anomenades en els 
punts anteriors. 

-  Mètode de Gauss per a 
sistemes lineals. 

Inequacions amb una i 

dues incògnites 

-  Resolució algebraica i 
gràfica d’equacions i 
sistemes d’inequacions 
amb una incògnita. 

-  Resolució gràfica 
d’equacions i sistemes 
d’inequacions lineals 
amb dues incògnites. 

Problemes algebraics 

-  Traducció al llenguatge 

algebraic de problemes 

donats mitjançant 

enunciat i la seua 

resolució. 

  3.  Resoldre amb 

destresa equacions 

de diferents tipus i 

aplicar-les a la 

resolució de 

problemes. 

  3.1.  Resol equacions de 

segon grau i 

bicuadrades. 

  3.2.  Resol equacions amb 

radicals i amb la 

incògnita en el 

denominador. 

  3.3.  Resol equacions 

exponencials i 

logarítmiques. 

  3.4.  Es val de la 

factorització com a 

recurs per a resoldre 

equacions. 

  3.5.  Planteja i resol 

problemes mitjançant 

equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Resoldre amb 

destresa sistemes 

d’equacions i 

aplicar-los en la 

resolució de 

problemes. 

  4.1.  Resol sistemes 

d’equacions de primer 

i segon graus i els 

interpreta gràficament. 

  4.2.  Resol sistemes 

d’equacions amb 

radicals i fraccions 

algebraiques 

«senzills». 

  4.3.  Resol sistemes 

d’equacions amb 

expressions 

exponencials i 

logarítmiques. 

  4.4.  Resol sistemes lineals 

de tres equacions amb 

tres incògnites 

mitjançant el mètode 

de Gauss. 

  4.5.  Planteja i resol 

problemes mitjançant 

sistemes d’equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



  5.  Interpretar i resoldre 

inequacions i 

sistemes 

d’inequacions. 

  5.1.  Resol i interpreta 

gràficament 

inequacions i sistemes 

d’inequacions amb 

una incògnita 

(senzills). 

  5.2.  Resol inequacions de 

segon grau. 

  5.3.  Resol gràficament 

inequacions lineals i 

sistemes 

d’inequacions lineals 

amb dues incògnites. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



4.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Traduïx de manera adequada 

del llenguatge verbal a 

l’algebraic i valora de forma 

positiva aquest registre com a 

element de comunicació 

universal. 

Produir textos escrits de 

diversa complexitat per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses. 

Inventa problemes referits a la 

vida quotidiana que 

necessiten la resolució d’una 

equació o un sistema 

d’equacions per a la seua 

solució definitiva. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Associa el nombre de 

solucions obtingudes en 

resoldre un sistema 

d’equacions amb la seua 

respectiva representació 

gràfica.  

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 

llenguatge universal 

matemàtic, així com la 

necessitat de la prioritat 

d’operacions universal, sabent 

aplicar-la de manera efectiva. 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica de forma adequada els 

coneixements adquirits en la 

unitat per a resoldre 

problemes transformant-los 

prèviament al llenguatge 

algebraic de forma rigorosa, 

fet que li permet comprendre 

millor la realitat que l’envolta.  

Competència digital Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora i/o 

programes de cáclulo de 

forma adequada coneixent les 



ordres precises que l’ajuden i 

li faciliten el seu treball.  

Aprendre a aprendre Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Organitza la informació en un 

mapa mental que reflectix els 

conceptes tractats en la unitat 

de forma rigorosa. 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals de la unitat per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 
Aprendre a comportar-se 

des del coneixement dels 

diferents valors. 

Valora la importància del 

desenvolupament de la 

ciència al llarg del temps. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Supera amb dedicació i esforç 

els resultats adversos que 

puga obtindre, i torna a 

treballar sobre el problema en 

qüestió fins que el resol.  

Consciència i expressions 

culturals 
Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de 

les manifestacions de 

creativitat i gust per l’estètica 

en l’àmbit quotidià.  

Inventa representacions de 

sistemes lineals d’equacions 

de dos o tres incògnites i/o 

inequacions d’una incògnita i, 

a partir d’elles, troba les 

equacions o inequacions que 

les originen. 



UNITAT 4 

Títol 
Funcions elementals 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les característiques de funcions elementals, associar les seues expressions 

analítiques a les seues gràfiques i reconéixer les transformacions que es produïxen en 

aquestes com a conseqüència d’algunes modificacions en la seua expressió analítica. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Funcions elementals  

-  Conceptes associats: 
variable real, domini de 
definició, recorregut... 

-  Obtenció del domini de 
definició d’una funció 
donada per la seua 
expressió analítica.  

Les funcions lineals 

-  Representació de les 
funcions lineals. 

Interpolació i extrapolació 

lineal 

-  Aplicació de la interpolació 
lineal a l’obtenció de valors 
en punts intermedis entre 
d’altres dos. 

Les funcions quadràtiques  

-  Representació de les 
funcions quadràtiques. 

-  Obtenció de l’expressió 
analítica a partir de la 
gràfica de funcions 

  1.  Conéixer el 

concepte de domini 

de definició d’una 

funció i obtindre'l a 

partir de la seua 

expressió analítica. 

  1.1.  Obté el domini de 

definició d’una funció 

donada per la seua 

expressió analítica.  

  1.2.  Reconeix i expressa 

amb correcció el 

domini i el recorregut 

d’una funció donada 

gràficament. 

  1.3.  Determina el domini 

d’una funció tenint en 

compte el context real 

de l’enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conéixer les 

famílies de 

funcions 

elementals i 

associar les seues 

expressions 

analítiques amb les 

formes de les 

seues gràfiques. 

  2.1.  Associa la gràfica 

d’una funció lineal o 

quadràtica a la seua 

expressió analítica. 

  2.2.  Associa la gràfica 

d’una funció radical o 

de proporcionalitat 

inversa a la seua 

expressió analítica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 



quadràtiques. 

Interpolació i extrapolació 

parabòlica 

-  Aplicació de la interpolació 
parabòlica a l’obtenció de 
valors en punts intermedis 
entre d’altres dos. 

Les funcions de 

proporcionalitat inversa 

-  Representació de les 
funcions de 
proporcionalitat inversa. 

-  Obtenció de l’expressió 
analítica a partir de la 
gràfica de funcions de 
proporcionalitat inversa. 

Les funcions radicals  

-  Representació de les 
funcions radicals.  

-  Obtenció de l’expressió 
analítica a partir de la 
gràfica d’algunes funcions 
radicals senzilles. 

Funcions definides «a 

trossos»  

-  Representació de funcions 
definides «a trossos».  

-  Funcions «part sencera» i 
«part decimal». 

Transformacions de 

funcions  

-  Representació gràfica de 

ƒ(x) k,+ -ƒ(x), ƒ(x a),+  
ƒ(-x) i |ƒ(x)| a partir de la 

de i= ƒ(x).  

  3.  Dominar el maneig 

de funcions 

elementals, així 

com de les 

funcions definides 

«a trossos».  

  3.1.  Obté l’expressió d’una 

funció lineal a partir de 

la seua gràfica o 

d’alguns elements. 

  3.2.  Realitza amb facilitat 

interpolacions i 

extrapolacions lineals i 

parabòliques i les 

aplica a la resolució de 

problemes. 

  3.3.  A partir d’una funció 

quadràtica donada, 

reconeix la seua forma 

i posició i la 

representa.  

  3.4.  Representa una funció 

radical donada per la 

seua expressió 

analítica. 

  3.5.  Representa una funció 

de proporcionalitat 

inversa donada per la 

seua expressió 

analítica. 

  3.6.  Representa funcions 

definides «a trossos» 

(només lineals i 

quadràtiques). 

  3.7.  Obté l’expressió 

analítica d’una funció 

donada per un 

enunciat (lineals i 

quadràtiques). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Reconéixer les 

transformacions 

que es produïxen 

en les gràfiques 

com a 

conseqüència 

d’algunes 

modificacions en 

les seues 

  4.1.  Representa 

i= ƒ(x) ± k o  

i= ƒ(x ± a) o  

i= – ƒ(x) a partir de la 

gràfica de i= ƒ(x). 

  4.2.  Representa i= |ƒ(x)| a 

partir de la gràfica de 

i= ƒ(x). 

  4.3.  Obté l’expressió de i= 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 



expressions 

analítiques. 

|ax+ b| identificant les 

equacions de les 

rectes que la formen. 

CEC 

 

4.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa amb coherència i 

correcció quan explica com ha 

desenvolupat una activitat de 

la unitat.  

Manejar elements de 

comunicació no verbal o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Realitza representacions 

gràfiques per a fer-se 

entendre quan es comunica a 

l’aula amb el professor o amb 

els companys i companyes. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Utilitza els seus coneixements 

previs de la llengua per a llegir 

textos, expressions o gràfics 

en què intervenen funcions 

elementals i/o les seues 

expressions analítiques.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Associa a les diferents 

funcions treballades en la 

unitat les seues 

representacions gràfiques i 

viceversa. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats, 

sent els procediments clars i 

eficaços.  

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

seu voltant i respondre a 

preguntes.  

Utilitza els seus coneixement 

previs sobre matemàtiques 

per a comprendre algunes 

funcions noves (part sencera, 

part decimal, valor absolut...) 

que es troben lligades a 

situacions del món real.  



Competència digital Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i altres 

programes informàtics per a 

facilitar-li els càlculs i 

representacions i rendibilitzar 

el seu treball.  

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Representa funcions en 

diferents canals de 

comunicació audiovisual 

(llapis i paper, imatges fixes, 

vídeos, GeoGebra…). 

Aprendre a aprendre Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Aplica destreses de 

pensament creatiu per a 

construir funcions 

transformades.  

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

És conscient de com és el seu 

procés d’aprenentatge i de 

què és el que necessita per a 

aprendre, planificant 

anteriorment quins recursos 

necessita perquè l’esmentat 

procés siga efectiu.  

Competències socials i 

cíviques 
Desenvolupar la capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Es comunica amb els 

companys de forma activa 

quan es desenvolupen 

situacions de treball comú a 

l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien.  

Troba, en el seu entorn més 

pròxim, situacions que es 

poden reflectir mitjançant les 

funcions treballades en la 

unitat.  

Consciència i expressions 

culturals 
Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Representa diferents funcions 

de forma adequada i presta 

especial atenció als detalls.  

  



 UNITAT5 

Títol 
Funcions exponencials, logarítmiques i trigonomètriques 

 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les funcions exponencial i logarítmica, com funcions recíproques i associar les 

seues gràfiques amb l’expressió analítica que li correspon. 

  2.  Conéixer les funcions trigonomètriques i associar la seua gràfica a la seua expressió 

analítica. 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Composició de funcions  

-  Obtenció de la funció 
composta d’altres dues de 
donades per les seues 
expressions analítiques.  

Funció inversa o recíproca 

d’una altra  

-  Traçat de la gràfica d’una 
funció, coneguda la de la 
seua inversa.  

-  Obtenció de l’expressió 
analítica de  
f  -1(x), coneguda f(x).  

Les funcions exponencials 

-  Representació de funcions 
exponencials. 

Les funcions logarítmiques 

-  Representació de funcions 
logarítmiques.  

Les funcions 

trigonomètriques 

-  Representació de funcions 

  1.  Conéixer la 

composició de 

funcions i les 

inverses, i 

manejar-les.  

  1.1.  Ateses les 

expressions 

analítiques de dues 

funcions, troba la 

funció composta 

d’ambdues.  

  1.2.  Reconeix una funció 

donada com a 

composició d’unes 

altres dues 

conegudes. 

  1.3.  Donada la 

representació gràfica 

de 

i= f0(x), dóna el valor 

de f  -1(a) per a valors 

concrets d’a. 

Representa 

i= f-1(x).  

  1.4.  Troba la funció 

inversa d’una de 

donada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



trigonomètriques.   2.  Conéixer les 

funcions 

exponencials i 

logarítmiques i 

associar les seues 

expressions 

analítiques amb 

les formes de les 

seues gràfiques. 

  2.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció exponencial o 

logarítmica, li assigna 

la seua expressió 

analítica i descriu 

algunes de les seues 

característiques. 

  2.2.  Atesa l’expressió 

analítica d’una funció 

exponencial, la 

representa. 

  2.3.  Atesa l’expressió 

analítica d’una funció 

logarítmica, la 

representa. 

  2.4.  Obté l’expressió 

analítica d’una funció 

exponencial, donada 

per un enunciat.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  3.  Conéixer les 

funcions 

trigonomètriques i 

associar les seues 

expressions 

analítiques amb 

les formes de les 

seues gràfiques. 

  3.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció trigonomètrica, 

li assigna la seua 

expressió analítica i 

descriu alguna de les 

seues 

característiques. 

  3.2.  Atesa l’expressió 

analítica d’una funció 

trigonomètrica, la 

representa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



4.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   
Competència en 

comunicació lingüística 
Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma correcta 

quan intervé en l’aula utilitzant 

expressions coherents i 

adequades per a cada ocasió. 

Produir textos escrits de 

diversa complexitat per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses. 

Explica, per escrit, de forma 

adequada com ha associat a 

diferents funcions 

exponencials i logarítmiques 

les seues expressions 

analítiques amb les formes de 

les seues gràfiques. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i correccions 

de classe, preguntat dubtes 

pertinents de forma clara i 

respectant el torn de paraula.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Utilitza els conceptes tractats 

en la unitat de forma 

adequada i les relacions entre 

ells.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Identifica i representa 

fàcilment les gràfiques de les 

funcions trigonomètriques 

elementals: si, cosinus i 

tangent.  

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Es planteja, prèviament a 

enfrontar-se la representació 

gràfica d’una funció: quin tipus 

de funció és, què ha de 

calcular per a la seua 

representació... 



Competència digital Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement.  

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com o al 

web per a complementar els 

continguts de la unitat i 

ampliar el seu coneixement.  

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja la seua calculadora 

utilitzant-ne de forma 

adequada algunes de les 

seues funcions, 

desconegudes fins al moment, 

però essencials en aquesta 

unitat.  

Aprendre a aprendre Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

següents en funció dels 

resultats intermedis. 

Coneix el significat de 

composició de funcions i 

l’aplica de forma efectiva per a 

obtindre la funció composta 

d’altres dues de donades per 

les seues expressions 

analítiques, de manera que, si 

el resultat final no és el 

correcte, revisa els passos 

intermedis per a localitzar, per 

ell mateix, l’error i el modifica.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Realitza les activitats finals de 

la unitat i les utilitza per a 

autoavaluar els coneixements 

adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 
Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Ajuda els companys i 

companyes que presenten 

alguna dificultat en la 

consecució dels objectius del 

tema de forma espontània.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Compon una funció amb la 

seua inversa per a comprovar 

que la inversa que havia 

calculat prèviament és 

correcta. 



Consciència i expressions 

culturals 
Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de 

les manifestacions de 

creativitat i gust per l’estètica  

Representa diferents funcions 

(exponencials, logarítmiques, 

trigonomètriques...) de forma 

adequada cuidant tots  

 

 UNITAT 6 

Títol 
Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites 

 

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer els diferents tipus de límits, identificar-los sobre la gràfica d’una funció, calcular-

los analiticamente i interpretar el seu significat. 

  2.  Identificar la continuïtat o la discontinuïtat d’una funció en un punt. 

  3.  Aplicar el càlcul de límits a l’estudi de les branques infinites de funcions polinòmiques i 

racionals, i a la seua representació. 

3. CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Continuïtat. 

Discontinuïtats 

-  Reconeixement sobre la 
gràfica de la causa de 
la discontinuïtat d’una 
funció en un punt. 

-  Decisió sobre la 
continuïtat o 
discontinuïtat d’una 
funció. 

Límit d’una funció en un 

punt 

-  Representació gràfica 
de les diferents 

  1.  Conéixer el significat 

analític i gràfic dels 

diferents tipus de 

límits i identificar-los 

sobre una gràfica.  

  1.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció, reconeix el valor 

dels límits quan  

x→ +, x→ −,  

x→ a − ,x→ a+,   

x→ a.  

  1.2.  Interpreta gràficament 

expressions del tipus 

=
→

)(xflím
x

 

( i són +,− o un 

nombre), així com els 

límits laterals en un 

punt. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



possibilitats de límits en 
un punt. 

-  Càlcul de límits en un 
punt: 

-  De funcions contínues 
en el punt.  

-  De funcions definides 
a trossos.  

-  De quocient de 
polinomis. 

Límit d’una funció en+ o 

en −  

-  Representació gràfica 
de les diferents 
possibilitats de límits 

quan x i→+ quan x 

−.→ 

-  Càlcul de límits en 
l’infinit: 

-  De funcions 
polinòmiques. 

-  De funcions inverses de 
polinòmiques.  

-  De funcions racionals. 

  2.  Adquirir un cert 

domini del càlcul de 

límits sabent 

interpretar el 

significat gràfic dels 

resultats obtinguts. 

  2.1.  Calcula el límit en un 

punt d’una funció 

contínua.  

  2.2.  Calcula el límit en un 

punt d’una funció 

racional en la qual 

s’anul·la el denominador 

i no el numerador i 

distingix el 

comportament per 

l’esquerra i per la dreta.  

  2.3.  Calcula el límit en un 

punt d’una funció 

racional en la qual 

s’anul·len numerador i 

denominador.  

  2.4.  Calcula els límits quan 

x→+ o  

x,→ −de funcions 

polinòmiques.  

  2.5.  Calcula els límits quan 

x→+ o  

x,→ −de funcions 

racionals. 

  2.6.  Calcula el límit de 

funcions «a trossos» en 

un punt i quan  

x→+ o x→ −.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conéixer el concepte 

de funció contínua i 

identificar la 

continuïtat o 

discontinuïtat d’una 

funció en un punt. 

  3.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció reconeix si en un 

cert punt és contínua o 

discontínua i, en aquest 

últim cas identifica la 

causa de la 

discontinuïtat. 

  3.2.  Estudia la continuïtat 

d’una funció donada «a 

trossos». 

  3.3.  Estudia la continuïtat 

d’una funció racional 

atesa la seua expressió 

analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



  4.  Conéixer els diferents 

tipus de branques 

infinites (branques 

parabòliques i 

branques que se 

cenyixen a 

asímptotes verticals 

horitzontals i 

obliqües).  

  4.1.  Troba les asímptotes 

verticals d’una funció 

racional i representa la 

posició de la corba 

respecte d’elles.  

  4.2.  Estudia i representa les 

branques infinites d’una 

funció polinòmica.  

  4.3.  Estudia i representa el 

comportament d’una 

funció racional quan  

x→+ i x→ −. 

(Resultat: branques 

parabòliques). 

  4.4.  Estudia i representa el 

comportament d’una 

funció racional quan  

x→+ x→ −. (Resultat: 

asímptota horitzontal).  

  4.5.  Estudia i representa el 

comportament d’una 

funció racional quan  

x→+ i x→ −. 

(Resultat: asímptota 

obliqua). 

  4.6.  Troba les asímptotes i 

les branques infinites 

d’una funció racional i 

situa la corba respecte a 

elles. 

  4.7.  Estudia i representa les 

branques infinita en 

funcions exponencials i 

logarítmiques. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 
 



4.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i les 

correccions de classe, 

preguntat dubtes pertinents de 

forma clara i respectant el torn 

de paraula.  

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén, basant-se en els 

seus coneixements previs, a 

què tendix el límit d’un funció 

quan tendix a +∞ o a -∞ si la 

veu representada.  

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb els 

coneixements adquirits en la 

unitat utilitzant-los de manera 

adequada per a expressar-se, 

tant de forma oral com escrita. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix i utilitza de forma 

correcta els elements 

matemàtics bàsics necessaris 

per a la unitat: continuïtat, 

discontinuïtat, límit, branques, 

asímptotes... 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

procediments són clars i 

eficaços.  

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Utilitza adequadament les 

tècniques apreses per a 

calcular els elements que se li 

demanen en cada problema 

proposat.  



Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén i interpreta, en 

funcions polinòmiques i 

racionals representades, per 

què són d’una de determinada 

les seues branques infinites i 

no d’una altra.  

Competència digital Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Avalua les fonts consultades 

segons la seua fiabilitat i 

reflexiona sobre la 

conveniència d’utilitzar la 

informació extreta de les 

mateixes.  

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixements. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a complementar i/o 

ampliar informació sobre la 

unitat.  

Aprendre a aprendre Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Realitza un mapa mental previ 

a la unitat amb els continguts 

que posseïx a prop de les 

funcions per a, d’aquesta 

manera, saber amb certesa 

quin és el coneixement amb 

què partix i què necessita 

reforçar per a enfrontar-se a 

aquesta unitat.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals de la unitat per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 
Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Ajuda els companys que 

presenten alguna dificultat en 

la consecució dels objectius 

del tema de forma espontània.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Mostrar iniciativa personal 

per a iniciar o promoure 

accions noves. 

Inventa, de forma espontània, 

xicotet canvis en les funcions 

amb les que treballa per a 

estudiar com canvia el 

http://www.anayadigital.com/


comportament de les seues 

asímptotes.  

Consciència i expressions 

culturals 
Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Representa les branques 

infinites en funcions 

exponencials i logarítmiques 

amb tots els detalls perquè no 

hi haja lloc a cap confusió.  

 

 UNITAT7 

Títol 
Derivades 

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer i aplicar la definició de derivada d’una funció en un punt i interpretar-la 

graficamente.  

  2.  Utilitzar la derivació per a trobar l’equació de la recta tangent a una corba en un punt, 

obtindre els punts singulars i els intervals de creixement. 

  3.  Integrar totes les eines bàsiques de l’anàlisi a la representació de funcions i dominar la 

representació de funcions polinòmiques i racionals. 

 

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Taxa de derivació mitjana 

-  Càlcul de la T.V.M. 
d’una funció per a 
diferents intervals.  

-  Càlcul de la T.V.M. 
d’una funció per a 
intervals molt xicotets i 
assimilació del resultat a 
la variació en aquest 

  1.  Conéixer la variació 

d’una funció en un 

interval (T.V.M.) i la 

variació en un punt 

(derivada) com a 

pendent de la recta 

secant o tangent, 

respectivament. 

  1.1.  Troba la taxa de 

variació mitjana d’una 

funció en un interval i 

la interpreta.  

  1.2.  Calcula la derivada 

d’una funció en un 

punt trobant el 

pendent de la recta 

tangent traçada en 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



punt. 

Derivada d’una funció en 

un punt  

-  Obtenció de la variació 
en un punt mitjançant el 
càlcul de la T.V.M. de la 
funció per a un interval 
variable h i obtenció del 
límit de l’expressió 
corresponent quan h → 
0. 

Funció derivada d’una 

altra  

-  Regles de derivació. 

-  Aplicació de les regles 
de derivació per a trobar 
la derivada de funcions. 

Aplicacions de les 

derivades  

-  Troba el valor d’una 
funció en un punt 
concret. 

-  Obtenció de la recta 
tangent a una corba en 
un punt. 

-  Càlcul dels punts de 
tangent horitzontal 
d’una funció. 

Representació de 

funcions 

-  Representació de 
funcions polinòmiques 
de grau superior a dos.  

-  Representació de 
funcions racionals. 

aquest punt. 

  1.3.  Calcula la derivada 

d’una funció en un 

punt a partir de la 

definició. 

  2.  Conéixer les regles de 

derivació i utilitzar-les 

per a trobar la funció 

derivada d’una altra. 

  2.1.  Troba la derivada 

d’una funció senzilla.  

  2.2.  Troba la derivada 

d’una funció en què 

intervenen potències 

no senceres, 

productes i quocients. 

  2.3.  Troba la derivada 

d’una funció 

composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Utilitzar la derivació 

per a trobar la recta 

tangent a una corba 

en un punt, els 

màxims i mínims d’una 

funció, els intervals de 

creixement, etc. 

  3.1.  Troba l’equació de la 

recta tangent a una 

corba.  

  3.2.  Localitza els punts 

singulars d’una funció 

polinòmica o racional , 

decidix si són màxims 

o mínims i els 

representa.  

  3.3.  Determina els trams 

on una funció creix o 

decreix. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Conéixer el paper que 

exercixen les eines 

bàsiques de l’anàlisi 

(límits, derivades...) en 

la representació de 

funcions i dominar la 

representació 

sistemàtica de 

funcions polinòmiques 

i racionals. 

  4.1.  Representa una 

funció de la qual se li 

donen totes les dades 

més rellevants 

(branques infinites i 

punts singulars). 

  4.2.  Descriu amb correcció 

totes les dades 

rellevants d’una funció 

donada gràficament.  

  4.3.  Representa una 

funció polinòmica de 

grau superior a dos.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



  4.4.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

primer grau i branques 

asimptòtiques. 

  4.5.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

primer grau i una 

branca parabòlica.  

  4.6.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

segon grau i una 

asímptota horitzontal. 



4.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i les 

correccions de classe, 

preguntat dubtes pertinents de 

forma clara i respectant el torn 

de paraula.  

Produir textos escrits de 

diversa complexitat per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses. 

Realitza un esquema-resum 

on explica, amb les seues 

paraules, com representar 

funcions de forma sistemàtica.  

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Realitza la lectura 

comprensiva dels textos 

científics exposats en la unitat 

i mostra interés per llegir 

textos complementaris 

recomanats pel professor. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes.  

Utilitza la introducció històrica 

presentada en la unitat per a 

una millor comprensió de la 

rellevància que té l’estudi de 

les derivades en l’actualitat.  

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades.  

Selecciona l’estratègia més 

adequada per a enfrontar-se a 

un problema depenent del 

tipus de funció que siga.  

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

S’expressa amb el vocabulari 

adequat i de forma correcta 

utilitzant els conceptes de la 

unitat.  

Competència digital Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació.  

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a reforçar i/o ampliar 



els coneixements adquirits en 

la unitat.  

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora per a 

l’aprenentatge de l’ús 

d’algunes funcions 

desconegudes, que és 

essencial en aquest curs, 

destacant positivament les 

activitats interactives de 

Geogebra incloses al web de 

l’editorial que permet la 

visualització dinàmica i la 

manipulació de les gràfiques. 

Aprendre a aprendre Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Organitza la informació en un 

resum/quadre per a trobar la 

recta tangent a una corba en 

un punt, els màxims i mínims 

d’una funció, els intervals de 

creixement, etc. 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Reflexiona sobre com ha 

aprés el paper que exercixen 

les eines bàsiques de l’anàlisi 

(límits, derivades...) en la 

representació de funcions i 

açò el fa dominar la 

representació sistemàtica de 

funcions polinòmiques i 

racionals. 

Competències socials i 

cíviques 
Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola 

Coneix quins són els seus 

deures a l’aula i els aplica, 

afavorint la convivència a 

l’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma constant i 

no es rendix davant de 

qualsevol dificultat que puga 

sorgir.  

Consciència i expressions 

culturals 
Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

Reconeix la importància de 

Newton i Leibniz en el 



(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a 

les persones que han 

contribuït al seu 

desenvolupament. 

desenvolupament de la 

matemàtica actual.  

 

 

 UNITAT 8 

Títol 
Distribucions bidimensionals 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les distribucions bidimensionals representar-les (a partir de dades donades en 

taules o mitjançant taules de doble entrada), analitzar-les pel seu coeficient de correlació i 

obtindre les equacions de les rectes de regressió d’una distribució bidimensional per a 

realitzar estimacions. Saber valdre’s de la calculadora per a emmagatzemar dades i 

calcular aquests paràmetres. 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Dependència estadística i 

dependència funcional 

-  Estudi d’exemples. 

Distribucions 

bidimensionals 

-  Representació d’una 
distribució bidimensional 
mitjançant un núvol de 
punts. Visualització del 
grau de relació que hi ha 
entre les dues variables. 

Correlació. Recta de 

regressió 

-  Significat de les dues 
rectes de regressió. 

-  Càlcul del coeficient de 
correlació i obtenció de 
la recta de regressió 
d’una distribució 
bidimensional. 

-  Utilització de la 
calculadora en manera 
LR per al tractament de 
distribucions 
bidimensionals. 

-  Utilització de les 
distribucions 
bidimensionals per a 
l’estudi i interpretació de 
problemes sociològics 
científics o de la vida 
quotidiana. 

Taules de doble entrada 

-  Interpretació. 

  1.  Conéixer les 

distribucions 

bidimensionals 

representar-les i 

analitzar-les 

mitjançant el seu 

coeficient de 

correlació. Saber 

valdre’s de la 

calculadora per a 

emmagatzemar 

dades i calcular 

aquests 

paràmetres. 

  1.1.  Representa 

mitjançant un núvol de 

punts una distribució 

bidimensional i avalua 

el grau i el signe de la 

correlació que hi ha 

entre les variables. 

Interpreta núvols de 

punts. 

  1.2.  Coneix (amb o sense 

calculadora), calcula i 

interpreta la 

covariància i el 

coeficient de 

correlació d’una 

distribució 

bidimensional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conéixer i obtindre 

les equacions (amb 

i sense 

calculadora) de les 

rectes de regressió 

d’una distribució 

bidimensional i 

utilitzar-les per a 

realitzar 

estimacions. 

  2.1.  Obté (amb o sense 

calculadora) l’equació 

la recta de regressió 

de i sobre x i es val 

d’ella per a realitzar 

estimacions, tenint en 

compte la fiabilitat 

dels resultats. 

  2.2.  Coneix l’existència de 

dues rectes de 

regressió, les obté i 

representa i relaciona 

l’angle que formen 

amb el valor de la 

correlació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



Representació gràfica. 

-  Tractament amb la 
calculadora. 

  3.  Resoldre 

problemes en els 

quals les dades 

vénen donades en 

taules de doble 

entrada. 

  3.1.  Resol problemes en 

els quals les dades 

vénen donades en 

taules de doble 

entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma 

adequada quan es referix a 

continguts de la unitat, 

presentant coherència en el 

seu diàleg. (Correlació, 

covariància, coeficient de 

regressió...). 

Compondre diferents tipus 

de textos creativament amb 

sentit literari. 

Compon un text explicant els 

resultats del seu estudi 

bidimensional una vegada 

calculades la recta de 

regressió de i sobre x i la de x 

sobre i.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes d’anàlisis 

rigoroses per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

És metòdic quan s’enfronta a 

l’estudi bidimensional d’un 

problema de la vida 

quotidiana.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Interpreta correctament un 

núvol de punts i associa a 

aquesta el valor del coeficient 

de correlació aproximat.  

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica les estratègies 

estudiades en la unitat a l’hora 

de resoldre problemes.  

Competència digital Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

d’informació obtinguda a 

través de mitjans 

tecnològics. 

Elabora un díptic amb els 

continguts de la unitat 

mitjançant un programa 

informàtic i el presenta als 

seus companys.  



Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Aprén a utilitzar la calculadora 

en manera LR per al 

tractament de distribucions 

bidimensionals. 

Aprendre a aprendre Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives... 

Pensa sobre com, al llarg del 

curs, han sigut els seus estils 

d’aprenentatge i realitza una 

reflexió d’això per a ser 

conscient de com aprén millor 

i què necessita reforçar per a 

pròxims cursos.  

Competències socials i 

cíviques 
Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Es comunica amb els seus 

companys de forma activa 

quan es desenvolupen 

situacions de treball comú a 

l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar 

compte d’elles. 

Assumix quins són les seues 

responsabilitats quan realitza 

un treball en grup i plasma en 

ell quins han sigut aquestes i 

quin ha sigut el grau de 

consecució de les mateixes.  

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Coordina adequadament el 

temps i les tasques de cada 

component quan realitza 

activitats grupals.  

Consciència i expressions 

culturals 
Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

Reconeix la importància de 

l’evolució de l’estadística 

unidimensional a 

bidimensional ja que aquesta 

última afavorix l’estudi i 

interpretació de problemes 

sociològics científics o de la 

vida quotidiana. 

  



 UNITAT 9 

Títol 
Distribucions de probabilitat de variable discreta 

. 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Calcular probabilitats en experiències compostes. 

  2.  Conéixer i manejar les distribucions de probabilitat de variable discreta i obtindre els seus 

paràmetres. 

  3.  Conéixer la distribució binomial, utilitzar-la per a calcular probabilitats i obtindre els seus 

paràmetres. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques  en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Esdeveniments aleatoris i 

lleis de la probabilitat 

-  Càlcul de probabilitats 
en experiències 
compostes dependents i 
independents. 

-  Diagrames d’arbre. 

Distribucions de la 

probabilitat de variable 

discreta 

-  Paràmetres. 

-  Càlcul dels paràmetres 
μ i σ d’una distribució de 
probabilitat de variable 
discreta, donada 
mitjançant una taula o 
per un enunciat. 

Distribució binomial 

-  Experiències 

  1.  Calcular 

probabilitats en 

experiències 

compostes. 

  1.1.  Calcula probabilitats 

en experiències 

compostes 

independents. 

  1.2.  Calcula probabilitats 

en experiències 

compostes 

dependents, utilitzant, 

en alguns casos, 

diagrames d’arbre. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conéixer i manejar 

les distribucions de 

probabilitat de 

variable discreta i 

obtindre els seus 

paràmetres. 

  2.1.  Construïx i interpreta 

la taula d’una 

distribució de 

probabilitat de variable 

discreta i calcula els 

seus paràmetres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



dicotòmiques. 

-  Reconeixement de 
distribucions binomials. 

-  Càlcul de probabilitats 
en una distribució 
binomial. 

-  Paràmetres μ i σ d’una 
distribució binomial. 

-  Ajustament d’un conjunt 
de dades a una 
distribució binomial. 

CSYC, 

CEC 

  3.  Conéixer la 

distribució binomial, 

utilitzar-la per a 

calcular 

probabilitats i 

obtindre els seus 

paràmetres. 

  3.1.  Reconeix si una certa 

experiència aleatòria 

pot ser descrita, o no, 

mitjançant una 

distribució binomial, 

identificant en ella n i 

p. 

  3.2.  Calcula probabilitats 

en una distribució 

binomial i troba els 

seus paràmetres. 

  3.3.  Aplica el procediment 

per a decidir si els 

resultats d’una certa 

experiència s’ajusten, 

o no, a una distribució 

binomial. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Representa mitjançant 

diagrames d’arbre 

probabilitats d’experiències 

compostes dependents per a 

ajudar-se a explicar millor, i 

valora de forma positiva 

aquest registre com a element 

de comunicació universal. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació.  

Utilitza els seus coneixements 

previs sobre la llengua per a 

llegir i extraure la informació 

rellevant dels textos científics 

que es presenten en la unitat.  

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén les explicacions del 

professor que realitza sobre la 

unitat i reté la informació 

pertinent per a treballar amb 

elles i respondre a les 

qüestions que es plantegen.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix i calcula de forma 

adequada els paràmetres μ i σ 

d’una distribució de 

probabilitat de variable 

discreta i d’una distribució 

binomial.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén i interpreta la taula 

d’una distribució de 

probabilitat de variable 

discreta i la represenatación 

d’una distribució binomial.  

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

Utilitza els coneixements que 

té sobre el triangle de 

Tartaglia per a ajudar-se a 

comprendre l’aparell de 

Galton i així poder respondre 



nostre voltant i respondre a 

preguntes.  

de manera senzilla a 

preguntes sobre probabilitats. 

Competència digital Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

Comprén exemples en 

diferents mitjans audiovisuals 

que se li presenten que es 

poden referenciar com 

distribucions bidimensionals 

amb pàg 1/2.  

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement.  

Maneja la calculadora de 

forma àgil, fent ús d’algunes 

funcions desconegudes fins al 

moment però, que li permeten 

una millor comprensió del seu 

treball així com l’agilitació del 

mateix.  

Aprendre a aprendre Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Elabora un mapa conceptual 

sobre els seus coneixements 

previs sobre el càlcul de 

probabilitats per a tindre clar 

quins són els coneixements 

dels que partix i quins n’ha de 

reforçar per a enfrontar-se a la 

unitat de forma positiva.  

Competències socials i 

cíviques 
Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees.  

Respecta les opinions 

expressades pels companys 

en les activitats cooperatives.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 
Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien.  

Relaciona de forma 

espontània situacions de la 

vida quotidiana amb 

distribucions de la probabilitat 

de variable discreta i 

distribucions binomials i 

calcula els seus paràmetres.  

Consciència i expressions 

culturals 
Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

Reconeix la importància que 

han tingut matemàtics de 

diversos segles en el 

desenvolupament de la 

matemàtica actual.  



científic-tècnica...), i cap a 

les  



 UNITAT 10 

Títol 

Distribucions de probabilitat de variable contínua 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les distribucions de probabilitat de variable contínua i utilitzar-les per a calcular 

probabilitats. 

  2.  Conéixer la distribució normal, interpretar els seus paràmetres i utilitzar-la per a calcular 

probabilitats. 

  3.  Conéixer i aplicar la possibilitat d’utilitzar la distribució normal per a calcular probabilitats 

d’algunes distribucions binomials. 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Distribucions de probabilitat 

de variable contínua 

-  Peculiaritats. 

-  Càlcul de probabilitats a 
partir de la funció de 
densitat. 

-  Interpretació dels 
paràmetres μ i σ i en 
distribucions de 
probabilitat de variable 
contínua, a partir de la 
seua funció de densitat, 
quan aquesta ve donada 
gràficament. 

La distribució normal 

-  Càlcul de probabilitats 
utilitzant les taules de la 
normal N (0, 1). 

-  Obtenció d’un interval a 
què correspon una 
determinada probabilitat. 

-  Distribucions normals   
N (μ, σ). Càlcul de 
probabilitats. 

La distribució binomial 

s’aproxima a la normal 

-  Identificació de 
distribucions binomials que 
es puguen considerar 
raonablement pròximes a 
distribucions normals, i 
càlcul de probabilitats en 
elles per pas a la normal 
corresponent. 

Ajust 

-  Ajust d’un conjunt de 
dades a una distribució 

  1.  Conéixer les 

distribucions de 

probabilitat de 

variable contínua i 

utilitzar-les per a 

calcular probabilitats. 

  1.1.  Interpreta la funció de 

probabilitat (o funció 

de densitat) d’una 

distribució de variable 

contínua i calcula o 

estima probabilitats a 

partir d’ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conéixer la 

distribució normal, 

interpretar els seus 

paràmetres i utilitzar-

la per a calcular 

probabilitats. 

  2.1.  Maneja amb destresa 

la taula de la normal 

N(0, 1) i la utilitza per 

a calcular 

probabilitats. 

  2.2.  Coneix la relació que 

hi ha entre les 

diferents corbes 

normals i utilitza la 

tipificació de la 

variable per a calcular 

probabilitats en una 

distribució N (μ, σ). 

  2.3.  Obté un interval a què 

correspon una 

probabilitat 

prèviament 

determinada. 

  2.4.  Aplica el procediment 

per a decidir si els 

resultats d’una certa 

experiència s’ajusten, 

o no, a una distribució 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



normal. normal. 

  3.  Utilitzar la distribució 

normal, quan 

corresponga, per a 

trobar probabilitats 

d’algunes 

distribucions 

binomials. 

  3.1.  Atesa una distribució 

binomial, reconeix la 

possibilitat 

d’aproximar-la per una 

de normal, obté els 

seus paràmetres i 

calcula probabilitats a 

partir d’ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 
Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Efectua la lectura 

comprensiva dels textos i 

exemples resolts del llibre i 

extrau les idees principals. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma correcta 

quan intervé en l’aula utilitzant 

expressions coherents i 

adequades per a cada ocasió. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Maneja els seus 

coneixements previs sobre la 

distribució binomial B(n, p) i 

els aplica per a solucionar 

problemes relatius a una 

normal N(np √𝑛𝑝𝑞).  

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

seus procediments són clars i 

eficaços.  

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica i valora positivament el 

procediment amb què es pot 

apreciar de forma subjectiva si 

una sèrie de dades 

obtingudes experimentalment 

s’ajusten a una de normal.  

Competència digital Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i altres 

programes informàtics per a 

facilitar-se els càlculs i 

representacions i rendibilitzar 

el seu treball.  



Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació. 

Avalua les fonts consultades 

segons la seua fiabilitat i 

reflexiona sobre la 

conveniència d’utilitzar la 

informació extreta de les 

mateixes.  

Aprendre a aprendre Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Aplica diferents estratègies 

per a, a partir dels exemples 

suggerits pel professor, 

tipificar.  

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge.  

Reflexiona sobre com ha 

aprés els continguts 

corresponents a la unitat per a 

millorar el seu aprenentatge 

posterior.  

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Ajuda de forma espontània als 

companys que presenten 

alguna dificultat per a aplicar 

les destreses desenvolupades 

en la unitat.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir les responsabilitats 

encomanades i donar 

compte d’elles.  

Es responsabilitza de les 

tasques que se li assignen i 

explica, posteriorment, quines 

han sigut i com s’hi ha 

enfrontat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat 

com una font de riquesa 

personal i cultural. 

Reconeix la importància de la 

interacció amb d’altres per a 

afavorir els diferents punts de 

vista i enriquir la visió de la 

unitat.  

  



 

Temporalització 
 

1r BATX SOCIAL. 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Reals 
T2.Aritmètica mercantil 
T3.Àlgebra 
 
 

T4.Funcions 
T5. F. Exponencials i 
logarítmiques 
T6.Límits 
 
 

T7. Derivades 
T10.Probabilitat 
T11-T12.Estadística  

 

 

1r      BATXILLERAT       MATEMÀTIQUES I. 

 

UNITAt 1 

Títol 
Nombres reals 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

Conéixer els conceptes bàsics del camp numèric (recta real, potències, arrels, logaritmes, 

factorials i nombres combinatoris) i aplicar les seues propietats al càlcul i a la resolució de 

problemes. 

  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    



Diferents tipus de 

nombres  

-  Els nombres enters, 
racionals i 
irracionals. 

-  El paper dels 
nombres irracionals 
en el procés 
d’ampliació de la 
recta numèrica. 

Recta real 

-  Correspondència de 
cada nombre real 
amb un punt de la 
recta, i viceversa. 

-  Representació sobre 
la recta de nombres 
racionals, d’alguns 
radicals i, 
aproximadament, de 
qualsevol nombre 
donat per la seua 
expressió decimal. 

-  Intervals i 
semirectes. 
Representació. 

Radicals 

-  Forma exponencial 
d’un radical. 

-  Propietats dels 
radicals. 

Logaritmes 

-  Definició i propietats. 

-  Utilització de les 
propietats dels 
logaritmes per a 
realitzar càlculs i per 
a simplificar 
expressions. 

Notació científica 

-  Maneig destre de la 
notació científica. 

Factorials i nombres 

combinatoris 

  1.  Conéixer els 

conceptes bàsics del 

camp numèric (recta 

real, potències, arrels, 

logaritmes, factorials i 

nombres 

combinatoris). 

  1.1.  Atesos diversos 

nombres, els classifica 

en els diferents camps 

numèrics. 

  1.2.  Interpreta arrels i les 

relaciona amb la seua 

notació exponencial. 

  1.3.  Coneix la definició de 

logaritme i la interpreta 

en casos concrets. 

  1.4.  Coneix la definició de 

factorials i nombres 

combinatoris i la utilitza 

per a càlculs concrets. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Dominar les tècniques 

bàsiques del càlcul en 

el camp dels nombres 

reals. 

  2.1.  Expressa amb un 

interval un conjunt 

numèric en què intervé 

una desigualtat amb 

valor absolut. 

  2.2.  Opera correctament 

amb radicals. 

  2.3.  Opera amb nombres 

“molt grans” o “molt 

xicotets” valent-se de la 

notació científica i 

delimitant l’error 

comés. 

  2.4.  Aplica les propietats 

dels logaritmes en 

contextos variats. 

  2.5.  Opera amb 

expressions que 

inclouen factorials i 

nombres combinatoris i 

utilitza les seues 

propietats. 

  2.6.  Resol exercicis en els 

quals apareix el binomi 

de Newton. 

  2.7.  Utilitza la calculadora 

per a obtindre 

potències, arrels, 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



-  Definició i propietats. 

-  Utilització de les 
propietats dels 
nombres 
combinatoris per a 
realitzar recomptes. 

-  Binomi de Newton. 

Calculadora 

-  Utilització de la 
calculadora per a 
diversos tipus de 
tasques 
aritmètiques, unint la 
destresa del seu 
maneig amb la 
comprensió de les 
propietats que 
s’utilitzen. 

factorials, nombres 

combinatoris, resultats 

d’operacions amb 

nombres en notació 

científica i logaritmes. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i 

gramaticals per a elaborar 

textos escrits i orals. 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb el 

camp dels nombres reals, així 

com amb els nombres radicals, 

logaritmes, expressats en notació 

científica, factorials, etc. 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Redacta informes breus sobre 

les propietats de la unió i 

intersecció d’intervals, 

operacions amb radicals, 

logaritmes, nombres expressats 

en notació científica, factorials i 

combinatoris, etc.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics 

bàsics: operacions, 

magnituds, percentatges, 

proporcions, formes 

geomètriques, criteris de 

mesurament i codificació 

numèrica. 

Reconeix la necessitat de 

treballar amb diferents tipus de 

nombres i amb les seues 

abreviatures i utilitza expressions 

que els contenen. 

Expressar-se amb 

propietat en el llenguatge 

matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 

llenguatge universal matemàtic 

així com la necessitat operar de 

manera unificada amb cada tipus 

de nombres, sabent aplicar les 

diferents propietats de manera 

efectiva. 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia 

per a solucionar 

problemes, comprendre el 

que ocorre al nostre 

voltant i respondre 

preguntes.  

Aplica els coneixements adquirits 

per a resoldre problemes de la 

vida quotidiana en la qual es fa 

necessària l’ampliació del camp 

numèric amb els tipus de 

nombres tractats en aquesta 

unitat.  



Competència digital 

Manejar eines digitals per 

a la construcció de 

coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos en 

www.anayadigital.com o al web, 

per a obtindre informació sobre la 

representació dels nombres reals 

en la recta numèrica i per a 

poder veure la relació entre el 

binomi de Newton i el triangle de 

Tartaglia. 

Actualitzar l’ús de les 

noves tecnologies per a 

millorar el treball i facilitar 

la vida diària.  

Utilitza la calculadora de forma 

adequada coneixent com traure'l 

el màxim partit a la mateixa 

mentre opera amb els nombres 

treballats en la unitat.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Organitza la informació en un 

resum / quadre per a organitzar 

les propietats treballades dels 

diferents tipus de nombres.  

Avaluar la consecució 

d’objectius 

d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals de 

la unitat i realitza les activitats 

finals de la unitat per a 

autoavaluar els coneixements 

adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se 

des del coneixement dels 

diferents valors. 

Valora la importància del 

desenvolupament de la ciència al 

llarg del temps. 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i 

idees. 

Respecta les opinions 

expressades pels companys en 

les activitats cooperatives.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Actuar amb 

responsabilitat social i 

sentit ètic en el treball. 

Planifica el seu treball, mostra 

iniciativa i interés per conéixer i 

treballar el rigor matemàtic. 

Optimitzar recursos 

personals basant-se en 

les fortaleses pròpies. 

Utilitza els seus coneixements 

previs en la matèria i les seues 

fortaleses a l’hora d’enfrontar-se 

a qualsevol tasca dificultosa. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors 

culturals del patrimoni 

Reconeix la importància de les 

diferents manifestacions en les 



natural i de l’evolució del 

pensament científic. 

quals s’han mostrat els 

continguts matemàtics al llarg de 

la història.  



 UNITAT2 

Títol 
Successions 

. 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Esbrinar i descriure el criteri pel qual ha sigut formada una certa successió. 

  2.  Calcular la suma dels termes d’alguns tipus de successions. 

  3.  Estudiar el comportament d’una successió per a termes avançats i decidir el seu límit. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Successió 

-  Terme general. 

-  Successió recurrent. 

-  Algunes successions 
interessants. 

Progressió aritmètica 

-  Diferència d’una 
progressió aritmètica. 

-  Obtenció del terme 
general d’una progressió 
aritmètica donada 

  1.  Esbrinar i descriure 

el criteri pel qual ha 

sigut formada una 

certa successió. 

  1.1.  Obté termes generals 

de progressions. 

  1.2.  Obté termes generals 

d’altres tipus de 

successions. 

  1.3.  Dóna el criteri de 

formació d’una 

successió recurrent. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



mitjançant alguns dels 
seus elements. 

-  Càlcul de la suma de n 
termes. 

Progressió geomètrica 

-  Raó. 

-  Obtenció del terme 
general d’una progressió 
geomètrica donada 
mitjançant alguns dels 
seus elements. 

-  Càlcul de la suma de n 
termes. 

-  Càlcul de la suma dels 
infinits termes en els 
casos en els quals |r| <1. 

Successions de potències 

-  Càlcul de la suma dels 
quadrats o dels cubs de 
n nombres naturals 
consecutius. 

Límit d’una successió 

-  Successions que 

tendixen a l,+ – o que 
oscil·len. 

-  Obtenció del límit d’una 
successió mitjançant 
l’estudi del seu 
comportament per a 
termes avançats: 

 

-  Amb ajuda de la 
calculadora. 

-  Reflexionant sobre les 
peculiaritats de 
l’expressió aritmètica del 
seu terme general. 

-  Alguns límits 
interessants: 

(1+ 1/n)ⁿ 

-  Quocient de dos termes 
consecutius de la 
successió de Fibonacci. 

  2.  Calcular la suma 

dels termes 

d’alguns tipus de 

successions. 

  2.1.  Calcula el valor de la 

suma de termes de 

progressions. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Estudiar el 

comportament 

d’una successió per 

a termes avançats i 

decidir el seu límit. 

  3.1.  Esbrina el límit d’una 

successió o justifica 

que en manca. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén els textos que es 

presenten en la unitat i extrau 

la informació adequada per a 

treballar amb ells i respondre a 

les qüestions que es 

plantegen.  

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma 

adequada quan es referix a 

continguts de la unitat, 

presentant coherència en el 

seu diàleg. (Successió, terme, 

progressió aritmètica, 

progressió geomètrica, límit, 

etc.). 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a l’interlocutor...  

Manté una escolta activa en 

les explicacions de l’aula per 

part del professor i en les 

intervencions realitzades pels 

companys.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Reconeix la necessitat de 

treballar amb una codificació 

numèrica universal adequada 

que permeta treballar d’una 

forma més senzilla amb 

successions. 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén la idea de límit que 

es reflectix en la representació 

gràfica d’algunes successions 

que es presenten.  

Expressar-se amb propietat en 

el llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

procediments utilitzats són 

clars i eficaços.  



Competència digital 

Fer servir diferents fonts per a 

la recerca d’informació. 

Utilitza diferents recursos per a 

obtindre informació sobre la 

successió de Fibonacci, en 

especial, en els casos del 

nombre de parelles de conills 

en una escalada de fertilitat i 

sobre els rectangles les 

dimensions dels quals 

s’assemblen cada vegada més 

a la del rectangle auri, 

nomenant la informació extreta 

de cada una d’ells.  

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora de 

forma adequada i àgil per a 

comprovar conjectures sobre 

l’exitencia o no del límit d’una 

successió.  

Aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

següents en funció dels 

resultats intermedis. 

Coneix les fórmules per a 

calcular la suma dels termes 

d’alguns tipus de successions i 

les aplica de forma efectiva de 

manera que, si el resultat final 

no és el correcte, revisa els 

passos intermedis per a 

localitzar, per ell mateix, 

l’error.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals de la mateixa 

per a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

Respecta la forma de resolució 

de les activitats expressades 

pels companys sempre que 

siga correcta matemàticament.  

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte als 

diferents ritmes i potencialitats.  

Ajuda de forma espontània als 

companys que presenten 

alguna dificultat per a aplicar 



les destreses desenvolupades 

en la unitat.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar recursos personals 

basant-se en les fortaleses 

pròpies.  

Utilitza els seus coneixements 

previs en successions i les 

seues fortaleses a l’hora 

d’enfrontar-se a qualsevol 

tasca dificultosa. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a les 

persones que han contribuït al 

seu desenvolupament. 

Reconeix la importància que 

han tingut matemàtics de 

dviersos segles en el 

desenvolupament de la 

matemàtica actual.  

  



 UNITAT 3 

Títol 

Àlgebra 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Dominar el maneig de les fraccions algebraiques i de les seues operacions. 

  2.  Resoldre amb destresa equacions i sistemes d’equacions de diferents tipus i aplicar-los a 

la resolució de problemes, i interpretar i resoldre inequacions i sistemes d’inequacions. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Factorització de polinomis 

-  Factorització d’un 
polinomi a partir de la 
identificació de les 
seues arrels senceres. 

Fraccions algebraiques 

-  Operacions amb 
fraccions algebraiques. 
Simplificació. 

-  Maneig destre de les 
tècniques algebraiques 
bàsiques. 

Equacions 

-  Equacions de segon 
grau. 

-  Equacions bicuadrades. 

-  Equacions amb 
fraccions algebraiques. 

-  Equacions amb radicals. 

-  Equacions 
exponencials. 

-  Equacions 

  1.  Dominar el maneig 

de les fraccions 

algebraiques i de 

les seues 

operacions. 

  1.1.  Simplifica fraccions 

algebraiques. 

  1.2.  Opera amb fraccions 

algebraiques. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  2.  Resoldre amb 

destresa equacions 

de diferents tipus i 

aplicar-les a la 

resolució de 

problemes. 

  2.1.  Calcula el valor de la 

suma de termes de 

progressions. 

  2.2.  Resol equacions amb 

radicals i amb la 

incògnita en el 

denominador. 

  2.3.  Es val de la 

factorització com a 

recurs per a resoldre 

equacions. 

  2.4.  Resol equacions 

exponencials i 

logarítmiques. 

  2.5.  Planteja i resol 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



logarítmiques. 

Sistema d’equacions 

-  Resolució de sistemes 
d’equacions de 
qualsevol tipus que 
puguen desembocar en 
equacions de les 
anomenades. 

-  Mètode de Gauss per a 
resoldre sistemes 

lineals 3 3. 

Inequacions 

-  Resolució d’inequacions 
i sistemes d’inequacions 
amb una incògnita. 

-  Resolució de sistemes 
d’inequacions lineals 
amb dues incògnites. 

Resolució de problemes 

-  Traducció al llenguatge 
algebraic de problemes 
donats mitjançant 
enunciat. 

-  Plantejament i resolució 
de problemes mitjançant 
equacions i sistemes 
d’equacions. 

problemes mitjançant 

equacions. 

  3.  Resoldre amb 

destresa sistemes 

d’equacions i 

aplicar-los a la 

resolució de 

problemes. 

  3.1.  Resol sistemes amb 

equacions de primer i 

segon graus i els 

interpreta gràficament. 

  3.2.  Resol sistemes 

d’equacions amb 

radicals i fraccions 

algebraiques (senzills). 

  3.3.  Resol sistemes 

d’equacions amb 

expressions 

exponencials i 

logarítmiques. 

  3.4.  Resol sistemes lineals 

de tres equacions amb 

tres incògnites 

mitjançant el mètode 

de Gauss. 

  3.5.  Planteja i resol 

problemes mitjançant 

sistemes d’equacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Interpretar i 

resoldre 

inequacions i 

sistemes 

d’inequacions. 

  4.1.  Resol i interpreta 

gràficament 

inequacions i sistemes 

d’inequacions amb una 

incògnita. 

  4.2.  Resol sistemes 

d’inequacions lineals 

amb dues incògnites. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 
Manejar elements de 

comunicació no verbal, o de 

diferents registres, en les 

Traduïx de manera adequada 

del llenguatge verbal a 

l’algebraic i valora de forma 



diverses situacions 

comunicatives. 

positiva aquest registre com a 

element de comunicació 

universal. 

Produir textos escrits de 

diverses complexitats per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o en 

assignatures diverses. 

Inventa problemes referits a la 

vida quotidiana que 

necessiten la resolució d’una 

equació o un sistema 

d’equacions per al seu resultat 

definitiu. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Associa el nombre de 

solucions obtingudes en 

resoldre un sistema 

d’equacions amb la seua 

respectiva representació 

gràfica.  

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Entén la conveniència d’un 

llenguatge universal 

matemàtic, així com la 

necessitat de la prioritat 

d’operacions universal, sabent 

aplicar-la de manera efectiva. 

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica de forma adequada els 

coneixements adquirits en la 

unitat per a resoldre 

problemes, transformant-los 

prèviament al llenguatge 

algebraic de forma rigorosa, 

fet que li permet comprendre 

millor la realitat que l’envolta.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Maneja la seua calculadora i/o 

programes de càlcul de forma 

adequada coneixent les 

ordres precises que l’ajuden i 

faciliten el seu treball.  

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Organitza la informació en un 

mapa mental que reflectix els 

conceptes tractats en la unitat 

de forma rigorosa. 



Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals d’aquesta per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Aprendre a comportar-se 

des del coneixement dels 

diferents valors. 

Valora la importància del 

desenvolupament de la 

ciència al llarg del temps. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Supera amb dedicació i esforç 

els resultats adversos que 

puga obtindre i torna a 

treballar sobre el problema en 

qüestió fins que el resol.  

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de 

les manifestacions de 

creativitat i gust per l’estètica 

en l’àmbit quotidià.  

Inventa representacions de 

sistemes d’equacions de dos 

o tres incògnites i, a partir 

d’elles, troba les equacions 

que les originen. 

  



 UNITAT 4 

Títol 

Resolució de triangles 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer el significat de les raons trigonomètriques d’angles aguts, el teorema dels sins i 

el teorema del cosinus i aplicar-los a la resolució de triangles directament o com a 

conseqüència del plantejament de problemes geomètrics, tècnics o de situacions 

quotidianes. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Raons trigonomètriques 

d’un angle agut 

-  Definició de si, cosinus i 
tangent d’un angle agut 
en un triangle rectangle. 

-  Relació entre les raons 
trigonométicas. 

-  Càcul d’una raó a partir 
d’una altra de donada. 

-  Obtenció amb la 
calculadora de les 
raons trigonométicas 
d’un angle i del que 
correspon a una raó 
trigonomètrica. 

  1.  Conéixer el significat 

de les raons 

trigonomètriques 

d’angles aguts, 

aplicar-les a la 

resolució de 

triangles rectangles i 

relacionar-les amb 

les raons 

trigonomètriques 

d’angles qualssevol. 

  1.1.  Resol triangles 

rectangles. 

  1.2.  Calcula una raó 

trigonomètrica a partir 

d’una altra. 

  1.3.  Es val de dos triangles 

rectangles per a 

resoldre’n un 

d’obliquangle 

(estratègia de l’altura).  

  1.4.  Obté les raons 

trigonomètriques d’un 

angle qualsevol 

relacionant-lo amb un 

del primer quadrant. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



Raons trigonomètriques 

d’angles qualssevol 

-  Circumferència 
goniomètrica. 

-  Representació d’un 
angle, visualització i 
càlcul de les seues 
raons trigonomètriques 
en la circumferència 
goniomètrica.  

-  Relacions de les raons 
trigonomètriques d’un 
angle qualssevol amb 
un del primer quadrant. 

-  Representació d’angles 
coneixent una raó 
trigonomètrica. 

-  Utilització de la 
calculadora amb angles 
qualssevol. 

  2.  Conéixer el teorema 

dels sins i el del 

cosinus i aplicar-los 

a la resolució de 

triangles 

cualesquiera.   

  2.1.  Resol un triangle 

obliquangle del qual es 

coneixen elements que 

ho definixen (dos 

costats i un angle, dos 

angles i un costat, tres 

costats...). 

  2.2.  Resol un triangle 

obliquangle definit 

mitjançant un dibuix. 

  2.3.  A partir d’un enunciat, 

dibuixa el triangle que 

descriu la situació i el 

resol. 

  2.4.  En resoldre un 

triangle, reconeix si no 

existix solució, si la 

solució és única, o si hi 

pot haver dues 

solucions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Resolució de triangles  

-  Resolució de triangles 
rectangles. 

-  Aplicació de l’estratègia 
de l’altura per a 
resoldre triangles no 
rectangles. 

-  Teoremes dels sins i del 
cosinus. 

-  Aplicació dels teoremes 
dels sins i del cosinus a 
la resolució de 
triangles. 

  

 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén els textos que es 

presenten en la unitat i extrau 

la informació pertinent dels 

mateixos. 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

Manté una escolta activa en 

les explicacions de l’aula per 



context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor.  

part del professor i en les 

intervencions realitzades pels 

companys i companyes.  

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Realitza dibuixos que 

representen els enunciats dels 

problemes proposats per a 

expressar les dades que té, 

els que li demanen i els 

intermedis que necessitaria 

conéixer. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes. 

Maneja amb facilitat els 

coneixements previs sobre la 

matèria, així com els adquirits 

en la unitat i en altres àrees 

que li permeten contestar a les 

preguntes que se li 

suggerixen.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Advertix de la informació 

representada mitjançant un 

gràfic i la interpreta 

correctament per a la posterior 

solució d’un problema o 

qüestió plantejada. 

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Soluciona de manera efectiva 

els problemes que se li 

presenten, seleccionant 

prèviament les dades 

necessàries i l’estratègia més 

adequada en cada cas.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i/o el full 

de càlcul per a realitzar càlculs 

i/o comprovar operacions 

coneixent les tecles 

adequades que li permeten 

operar en les unitats de 

mesures adequades.   

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a reforçar i/o ampliar 

els coneixements adquirits en 

la unitat.  



Competència per a 

aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional i 

interdependent.  

Aplica els coneixements 

adquirits sobre trigonometria 

per a inventar problemes 

intermedis que li permeten 

resoldre els problemes 

proposats. 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

És coneixedor de com millorar 

el seu aprenentatge i per a 

això organitza els recursos 

que necessita per a enfrontar-

se a un nou contingut i quins 

són els passos en el procés 

del mateix.  

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Dialoga amb els companys i 

companyes quan es presenta 

una situació de conflicte a 

l’aula. 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix quins són els seus 

deures a l’aula i els aplica, 

afavorint la convivència. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien.  

Relaciona amb facilitat el seu 

propi entorn amb exemples 

pràctics sobre els problemes 

que se li proposen, facilitant la 

comprensió dels enunciats a 

resoldre.  

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Coordina adequadament el 

temps i les tasques de cada 

component quan realitzen, de 

forma conjunta, activitats 

grupals.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic.  

Resol triangles de diferents 

tipus i problemes 

trigonomètrics qualssevol 

realitzant la seua 

representació gràfica, en la 

qual cuida tots els detalls.  

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

Reconeix la importància dels 

estudis sobre triangles al llarg 

de la història i com aquests 



l’evolució del pensament 

científic. 

 

han afavorit en l’evolució del 

pensament científic. 

 

 

 UNITAT5 

Títol 

Fórmules i funcions trigonomètriques 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer i aplicar les fórmules trigonomètriques fonamentals. 

  2.  Dominar el concepte de radiant i les característiques i gràfiques de la funcions 

trigonomètriques. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Fórmules 

trigonomètriques  

-  Raons 
trigonomètriques de 
l’angle suma, de la 
diferència de dos 
angles, de l’angle 
doble i de l’angle 
meitat.  

-  Sumes i diferències de 
sins i cosinus.  

-  Simplificació 
d’expressions 
trigonomètriques 
mitjançant 

  1.  Conéixer les fórmules 

trigonomètriques 

fonamentals (suma i 

resta d’angles, angle 

doble, angle meitat i 

suma i diferència de 

sins i cosinus) i 

aplicar-les a càlculs 

diversos.  

  1.1.  Utilitza les fórmules 

trigonomètriques 

(suma, resta, angulo 

doble...) per a obtindre 

les raons 

trigonomètriques 

d’alguns angles a partir 

de d’altres. 

  1.2.  Simplifica expressions 

amb fórmules 

trigonomètriques. 

  1.3.  Demostra identitats 

trigonomètriques. 

  1.4.  Resol equacions 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



transformacions en 
productes. 

Equacions 

trigonomètriques 

-  Resolució d’equacions 
trigonomètriques. 

El radiant  

-  Relació entre graus i 
radiants.  

-  Utilització de la 
calculadora en 
manera RAD. 

-  Pas de graus a 
radiants, i viceversa.  

Les funcions 

trigonomètriques  

-  Identificació de les 
funcions 
trigonomètriques si, 
cosinus i tangent.  

-  Representació de les 
funcions si, cosinus i 
tangent. 

trigonomètriques.   

  2.  Conéixer la definició 

de radiant i utilitzar-lo 

per a descriure les 

funcions 

trigonomètriques.  

  2.1.  Transforma en 

radiants un angle 

donat en graus, i 

viceversa.  

  2.2.  Reconeix les funcions 

trigonomètriques 

donades mitjançant les 

seues gràfiques. 

  2.3.  Representa qualsevol 

de les funcions 

trigonomètriques (si, 

cosinus o tangent) 

sobre uns eixos 

coordenats, en l’eix 

d’abscisses del qual 

s’han assenyalat les 

mesures, en radiants, 

dels angles més 

rellevants.    

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma correcta 

quan intervé en l’aula utilitzant 

expressions coherents i 

adequades per a cada ocasió. 

Produir textos escrits de 

diverses complexitats per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses. 

Demostra fórmules 

trigonomètriques utilitzant les 

propietats matemàtiques 

treballades en la unitat que 



després aplica en diverses 

situacions.  

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i les 

correccions de classe, 

preguntat dubtes pertinents de 

forma clara i respectant el torn 

de paraula.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Utilitza els conceptes tractats 

en la unitat de forma 

adequada i les relacions entre 

ells.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Identifica i representa 

fàcilment les gràfiques de les 

funcions elementals: si, 

cosinus i tangent.  

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Es planteja, prèviament a 

enfrontar-se a una 

demostració: què té, què vol 

demostrar, què necessita per 

a això... 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement.  

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com o al 

web per a complementar els 

continguts de la unitat i 

ampliar el seu coneixement.  

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Maneja la seua calculadora de 

forma adequada coneixent les 

tecles per a introduir mesures 

en graus i radiants i passar 

d’una a l’altra.  

Aprendre a aprendre Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

Coneix les propietats dels 

angles i les aplica de forma 



següents en funció dels 

resultats intermedis. 

efectiva per a realitzar 

demostracions, de manera 

que, si el resultat final no és el 

correcte, revisa els passos 

intermedis per a localitzar, per 

ell mateix, l’error i el modifica.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Realitza les activitats finals de 

la unitat i les utilitza per a 

autoavaluar els coneixements 

adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Ajuda els companys i 

companyes que presenten 

alguna dificultat en la 

consecució dels objectius del 

tema de forma espontània.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Resol relacions 

trigonomètriques que ell 

mateix proposa per a 

comprovar la seua veracitat 

tenint en compte els seus 

coneixements previs i els 

adquirits en la unitat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de 

les manifestacions de 

creativitat i gust per l’estètica 

en l’àmbit quotidià. 

Representa funcions 

trigonomètriques de forma 

adequada, sense deixar-se 

detalls que puguen portar a 

confusió, així com 

modificacions d’elles mateixes 

per a comprovar què és el que 

succeïx (–sen α, 2 cos α, etc.). 

 

 

 

 UNITAT 6 

Títol 

Nombres complexos 



3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer els nombres complexos, les seues representacions gràfiques, els seus elements 

i les seues operacions 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    



Nombres complexos 

-  Unitat imaginària. 
Nombres complexos en 
forma binomial. 

-  Representació gràfica 
de nombres complexos.  

-  Operacions amb 
nombres complexos en 
forma binomial. 

-  Propietats de les 
operacions amb 
nombres complexos.  

Nombres complexos en 

forma polar 

-  Mòdul i argument. 

-  Pas de forma binomial a 
forma polar i viceversa. 

-  Producte i quocient de 
complexos en forma 
polar. 

-  Potència d’un complex. 

-  Fórmula de Moivre. 

-  Aplicació de la fórmula 
de Moivre en 
trigonometria.  

Radicació de nombres 

complexos  

-  Obtenció de les arrels 
n-ésimas d’un nombre 
complex. Representació 
gràfica.  

Equacions en el camp 

dels complexos  

-  Resolució d’equacions 
en C. 

Aplicació dels nombres 

complexos a la resolució 

de problemes geomètrics  

  1.  Conéixer els nombres 

complexos, les seues 

representacions 

gràfiques, els seus 

elements i les seues 

operacions. 

  1.1.  Realitza operacions 

combinades de 

nombres complexos 

posats en forma 

binomial i representa 

gràficament la solució.  

  1.2.  Passa un nombre 

complex de forma 

binomial a polar, o 

viceversa, ho 

representa i obté el 

seu oposat i el seu 

conjugat.  

  1.3.  Resol problemes en 

els quals haja de 

realitzar operacions 

aritmètiques amb 

complexos i per a la 

qual cosa haja de 

dilucidar si 

s’expressen en forma 

binomial o polar. Es 

val de la 

representació gràfica 

en algun dels passos.  

  1.4.  Calcula arrels de 

nombres complexos i 

les interpreta 

gràficament.  

  1.5.  Resol equacions en el 

camp dels nombres 

complexos.   

  1.6.  Interpreta i representa 

gràficament igualtats i 

desigualtats ens 

nombres complexos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Entén el sentit dels textos que 

es presenten en la unitat.  

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Efectua la lectura comprensiva 

de la inicial i extrau les idees 

principals. 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma correcta 

quan intervé en l’aula a prop 

dels continguts de la unitat 

mantenint la coherència en el 

seu discurs. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Reconeix i associa el valor d’i, 

considerant l’expressió  

a + bi i les seues operacions, 

així com la seua forma polar.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén la representació dels 

nombres imaginaris i la 

interpreta adequadament en 

un eix de coordenades. 

Aplicar mètodes d’anàlisis 

rigoroses per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

Aplica els coneixements 

adquirits en la unitat, respecte 

dels números complets, per a 

ampliar el camp dels nombres 

reals i poder resoldre 

equacions de segon grau que 

en el camp dels reals no 

tenien solució.  

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Avalua les fonts consultades 

segons la seua fiabilitat i 

reflexiona sobre la 

conveniència d’utilitzar la 

informació extreta de les 

mateixes.  



Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com o al 

web per a complementar la 

informació de la unitat i 

ampliar el seu coneixement.  

Aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 

aprendre en diferents 

contextos d’aprenentatge.  

Organitza la informació en un 

mapa conceptual per a 

reflectir els continguts tractats 

en la unitat de forma rigorosa i 

afavorir el seu aprenentatge. 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Realitza les activitats finals de 

la unitat per a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix quins són els seus 

deures a l’aula i els aplica, 

afavorint la convivència. 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Dialoga amb els companys i 

compàñeras quan es presenta 

una situació de conflicte a 

l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma adequada i 

constant durant tota la unitat i 

no minven els seus esforços 

malgrat trobar-se amb errors o 

dificultats.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Realitza les representacions 

gràfiques de les arrels cuidant 

tots els detalls de forma que, 

resulta bonica i simplificadora.  

 

 UNITAT 7 

Títol 

Vectors 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer els vectors i les seues operacions i utilitzar-los per a la resolució de problemes 

http://www.anayadigital.com/


geomètrics. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Vectors. Operacions 

-  Definició de vector: 
mòdul, direcció i sentit. 
Representació. 

-  Producte d’un vector per 
un número. 

-  Suma i resta de vectors. 

-  Obtenció gràfica del 
producte d’un número 
per un vector, del vector 
suma i del vector 
diferencia. 

Combinació lineal de 

vectors 

-  Expressió d’un vector 
com a combinació lineal 
d’altres. 

Concepte de base 

-  Coordenades d’un 
vector respecte d’una 
base. 

-  Representació d’un 
vector donat per les 
seues coordenades en 
una certa base. 

-  Reconeixement de les 
coordenades d’un 
vector representat en 
una certa base. 

-  Operacions amb vectors 
donats gràficament o 
per les seues 
coordenades. 

  1.  Conéixer els 

vectors i les seues 

operacions i 

utilitzar-los per a la 

resolució de 

problemes 

geomètrics. 

  1.1.  Efectua combinacions 

lineals de vectors 

gràficament i 

mitjançant les seues 

coordenades. 

  1.2.  Expressa un vector 

com a combinació 

lineal d’altres dos, 

gràficament i 

mitjançant les seues 

coordenades. 

  1.3.  Coneix i aplica el 

significat del producte 

escalar de dos 

vectors, les seues 

propietats i la seua 

expressió analítica en 

una base ortonormal. 

  1.4.  Calcula mòduls i 

angles de vectors 

ateses les seues 

coordenades en una 

base ortonormal i 

l’aplica en situacions 

diverses. 

  1.5.  Aplica el producte 

escalar per a 

identificar vectors 

perpendiculars, ateses 

les seues 

coordenades en una 

base ortonormal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



Producte escalar de dos 

vectors 

-  Propietats. 

-  Expressió analítica del 
producte escalar en una 
base ortonormal. 

-  Aplicacions: mòdul d’un 
vector, angle de dos 
vectors, ortogonalitat. 

-  Càlcul de la projecció 
d’un vector sobre l’altre. 

-  Obtenció de vectors 
unitaris amb la direcció 
d’un vector donat. 

-  Càlcul de l’angle que 
formen dos vectors. 

-  Obtenció de vectors 
ortogonals a un vector 
donat. 

-  Obtenció d’un vector 
coneixent el seu mòdul i 
l’angle que forma amb 
un altre. 

   

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb els 

coneixements adquirits en la 

unitat: mòdul, direcció, sentit, 

producte d’un vector per un 

escalar... cuidant les normes 

ortogràfiques i gramaticals.  

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions de l’aula per 

part del professor i en les 

intervencions realitzades per 

les companyes i els 

companys.  

Produir textos escrits de 

diverses complexitats per al 

Inventa problemes referits a la 

vida quotidiana que 



seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses.  

necessiten el càlcul de mòduls 

i angles de vectors ateses les 

seues coordenades.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén i sap interpretar 

gràficament el producte d’un 

número per un vector, del 

vector suma i del vector 

diferencia, així com un vector 

donat per les seues 

coordenades en una certa 

base. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

seus procediments són clars i 

eficaços.  

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

Extrau la informació important 

i l’organitza per a utilitzar el 

procediment més adequat en 

cada cas. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

Investiga al web sobre 

programes per a dibuixar 

vectors que li faciliten, de 

forma visual, la comprensió de 

certs conceptes: base 

ortogonal, vectors 

perpendiculars... 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives. 

És conscient sobre com aprén 

i utilitza el seu 

autoconeixement per a 

millorar en la seua pràctica 

acadèmica. 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Aplica destreses de 

pensament per a millorar la 

seua creativitat i el seu esperit 

crític davant els continguts de 

la unitat. 

Competències socials i 

cíviques 
Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

Dialoga amb les companyes i 

els companys quan es 



situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

presenta una situació de 

conflicte a l’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Gestionar el treball del grup 

coordinant tasques i temps. 

Organitza de forma adequada 

el treball que realitza en grup. 

Optimitzar recursos 

personals basant-se en les 

fortaleses pròpies.  

Utilitza els seus coneixements 

previs en la matèria i les 

seues fortaleses l’hora 

d’enfrontar-se a qualsevol 

tasca dificultosa. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Resol operacions i problemes 

amb vectors realitzant la seua 

representació gràfica, en la 

qual cuida tots els detalls.  

 

 

 UNITAT 8 

Títol 

Geometria analítica 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer i dominar les tècniques de la geometria analítica plana. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Sistema de referència en 

el pla 

-  Coordenades d’un punt. 

  1.  Conéixer i dominar 

les tècniques de la 

geometria analítica 

  1.1.  Troba el punt mitjà d’un 

segment i el simètric 

d’un punt respecte de 

CCL, 

CMCT, 



Aplicacions dels vectors a 

problemes geomètrics 

-  Coordenades d’un 
vector que unix dos 
punts, punt mitjà d’un 
segment... 

Equacions de la recta 

-  Vectorial, paramètriques 
i general. 

-  Pas d’un tipus d’equació 
a un altre. 

Aplicacions dels vectors a 

problemes mètrics 

-  Vector normal. 

-  Obtenció de l’angle de 
dues rectes a partir dels 
seus pendents. 

-  Obtenció de la distància 
entre dos punts o entre 
un punt i una recta. 

-  Reconeixement de la 
perpendicularitat. 

Posicions relatives de 

rectes 

-  Obtenció del punt de tall 
de dues rectes. 

-  Equació explícita de la 
recta. Pendent. 

-  Forma punt-pendent 
d’una recta. 

-  Obtenció del pendent 
d’una recta. Recta que 
passa per dos punts. 

-  Relació entre els 
pendents de rectes 
paral·lels o 
perpendiculars. 

-  Obtenció d’una recta 
paral·lela (o 
perpendicular) a una 
altra que passa per un 
punt. 

-  Feix de rectes. 

plana. l’altre. 

  1.2.  Utilitza els vectors i les 

seues relacions per a 

obtindre un punt a 

partir d’altres 

(baricentre d’un 

triangle, quart vèrtex 

d’un paral·lelogram, 

punt que dividix a un 

segment en una 

proporció donada...). 

  1.3.  Obté diferents tipus 

d’equacions d’una recta 

a partir d’alguns dels 

seus elements (dos 

punts, punt i pendent, 

punt i vector direcció...) 

o d’altres equacions. 

  1.4.  Estudia la posició 

relativa de dues rectes 

i, en el seu cas, troba el 

seu punt de tall 

(donades amb diferents 

tipus d’equacions). 

  1.5.  Ateses dues rectes 

(expressades amb 

diferents tipus 

d’equacions) establix 

relacions de 

paral·lelisme o 

perpendicularitat i 

calcula l’angle que 

formen. 

  1.6.  Calcula l’angle entre 

dues rectes (donades 

amb diferents tipus 

d’equacions). 

  1.7.  Calcula la distància 

entre dos punts o d’un 

punt a una recta. 

  1.8.  Resol exercicis 

relacionats amb un feix 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



de rectes. 

  1.9.  Resol problemes 

geomètrics utilitzant 

eines analítiques. 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

  
 

Comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén de forma autònoma 

els textos que se li presenten 

en la unitat, així com els 

exemples resolts del llibre o 

els proposats pel professor.  

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Utilitza de forma àgil 

representacions gràfiques per 

a expressar el que vol dir. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix i sap calcular de forma 

adequada diferents element 

treballats en la unitat: punt 

mitjà d’un segment, punt 

simètric, baricentre... 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Reconeix la importància que 

té l’aplicació dels vectors a 

problemes mètrics per als 

geomètrics que, de cap altra 

manera, no es podrien 

realitzar. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

seus procediments són clars i 

eficaços.  

Competència digital Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació.  

Busca informació per a 

reforçar i/o ampliar continguts 



de la unitat en diferents fonts, 

anomenant-les a tota hora.  

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Utilitza diferent mitjans 

audiovisuals per a transmetre 

informació sobre els 

continguts de la unitat (gràfics 

en trames diverses, 

programes informàtics...). 

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts.  

Realitza un mapa mental 

sobre els seus coneixements 

previs de rectes (pendent, 

ordenat en l’origen, punt-

pendent...) perquè no entren 

en contradicció amb els 

continguts que treballarà 

aquesta unitat respecte de 

vectors.  

Seguir els passos establits i 

prendre decisions sobre els 

següents en funció dels 

resultats intermedis. 

Coneix com es passa d’una 

forma de la recta a una altra i 

aplica el procediment seguint 

els passos adequats, encara 

que, si el resultat final no és el 

correcte, revisa els intermedis 

per a localitzar, per ell mateix, 

l’error. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix quins són els seus 

deures a l’aula i els aplica, 

afavorint la convivència. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs del 

tema. 

Resol problemes en els quals 

intervenen diferents rectes 

inventades per ell i realitza un 

estudi exahustivo sobre la 

seua posicions relatives (punt 

de tall, angle que formen...). 

Consciència i expressions 

culturals 

Valorar la interculturalitat 

com una font de riquesa 

personal i cultural. 

Reconeix la importància de la 

interacció amb d’altres per a 

afavorir els diferents punts de 

vista i enriquir la visió de la 

unitat.  



  



 UNITAT 9 

Títol 

Llocs geomètrics. Còniques 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Obtindre analíticament llocs geomètrics. 

  2.  Resoldre problemes per als que es requerisca dominar a fons l’equació de la 

circumferència. 

  3.  Conéixer els elements característics de cada una de les altres tres còniques (el·lipse, 

hipèrbole, paràbola): eixos, focus, excentricitat..., i relacionar-los amb la seua 

corresponent equació reduïda. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Estudi analític dels llocs 

geomètrics 

-  Resolució de problemes 
de llocs geomètrics, 
identificant la figura 
resultant. 

Equació de la 

circumferència 

-  Característiques d’una 
equació quadràtica en x 
i i perquè siga una 
circumferència. 

-  Obtenció de l’equació 
d’una circumferència a 
partir del seu centre i la 
seua ràdio. 

-  Obtenció del centre i del 

  1.  Obtindre 

analíticament 

llocs geomètrics. 

  1.1.  Obté l’expressió analítica 

d’un lloc geomètric pla 

definit per alguna 

propietat, i identifica la 

figura que es tracta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Resoldre 

problemes per 

als que es 

requerisca 

dominar a fons 

l’equació de la 

circumferència. 

  2.1.  Escriu l’equació d’una 

circumferència 

determinada per alguns 

dels seus elements o obté 

els elements (centre i 

ràdio) d’una 

circumferència donada 

per la seua equació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



radi d’una 
circumferència a partir 
de la seua equació. 

-  Estudi de la posició 
relativa d’una recta i una 
circumferència. 

-  Potència d’un punt a 
una circumferència. 

Estudi analític de les 

còniques com llocs 

geomètrics 

-  Elements característics 
(eixos, focus, 
excentricitat). 

-  Equacions reduïdes. 

Obtenció de l’equació 

reduïda d’una cònica 

-  Identificació del tipus de 
cònica i dels seus 
elements a partir de la 
seua equació reduïda. 

  2.2.  Troba la posició relativa 

d’una recta i una 

circumferència. 

  2.3.  Resol exercicis en els 

quals haja d’utilitzar el 

concepte de potència d’un 

punt respecte d’una 

circumferència o d’eix 

radical. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Conéixer els 

elements 

característics de 

cada una de les 

altres tres 

còniques 

(el·lipse, 

hipèrbole, 

paràbola): eixos, 

focus, 

excentricitat..., i 

relacionar-los 

amb la seua 

corresponent 

equació reduïda. 

  3.1.  Representa una cònica a 

partir de la seua equació 

reduïda (eixos paral·lels 

als eixos coordenats) i 

obté nous elements d’ella. 

  3.2.  Descriu una cònica a 

partir de la seua equació 

no reduïda i la representa. 

  3.3.  Escriu l’equació d’una 

cònica donada mitjançant 

la seua representació 

gràfica i obté alguns dels 

seus elements 

característics. 

  3.4.  Escriu l’equació d’una 

cònica atesos alguns dels 

seus elements. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa, tant 

en les explicacions de l’aula per 

part del professor com en les 

realitzades pels companys i 

companyes i quan intervé, ho fa 

respectant el torn de paraula.  

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma correcta 

quan intervé en l’aula mantenint 

coherència en el seu discurs.  

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Efectua la lectura comprensiva 

dels textos que es presenten en 

els marges i en diferents 

aparatados i extrau les idees 

principals. 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

Entén com ha anat evolucionant 

la ciència gràcies als diversos 

plantejaments que s’ha fet 

l’home al llarg de la història i 

com s’han generat multitud de 

problemes en pensar al lloc 

geomètric.  

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix els elements 

característics de 

circumferència, el·lipse, 

hipèrbole i paràbola, i quina és 

la seua equació reduïda.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic.  

Coneix i identifica què cònica o 

elements es forma com a 

resultat d’interassecar un pla 

amb una superfície cònica.  



Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixements. 

Utilitza els recursos inclosos en 

www.anayadigital.com o al web 

per a reforçar i/o ampliar els 

seus coneixements sobre les 

còniques.  

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

de l’obtinguda a través de 

mitjans tecnològics.  

Elabora un tríptic sobre com es 

formen les diferents còniques 

treballades en la unitat i quines 

són les equacions que les 

caracteritzen mitjançant un 

programa informàtic.  

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts.  

Organitza els continguts en un 

esquema-resum de manera que 

li permet observar, d’un simple 

colp de vista, tots els continguts 

treballats en la unitat.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

S’autoavalua després de 

realitzar les activitats 

d’autoavaluació i reflexiona 

sobre els resultats obtinguts.  

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Dialoga amb les companyes i 

els companys quan treballa en 

grup afavorint la convivència en 

el mateix.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Encomanar entusiasme per 

la tasca i confiança en les 

possibilitats d’assolir 

objectius. 

Anima els companys quan se’ls 

presenten dificultats.  

Consciència i 

expressions culturals 

Apreciar la bellesa de les 

expressions artístiques i de 

les manifestacions de 

creativitat i gust per l’estètica 

en l’àmbit quotidià.  

Representa diferents llocs 

geomètrics i busca elements de 

la vida quotidiana que s’hi 

corresponguen.  

  



 UNITAT 10 

Títol 

Funcions elementals 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les característiques de funcions elementals, associar les seues expressions 

analítiques a les seues gràfiques i reconéixer les transformacions que es produïxen en 

aquestes com a conseqüència d’algunes modificacions en la seua expressió analítica. 

  2.  Conéixer la composició de funcions i la funció inversa d’una de donada. 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Funcions elementals. 

Composició i funció 

inversa 

-  Domini de definició 
d’una funció. 

-  Obtenció del domini 
de definició d’una 
funció donada per la 
seua expressió 
analítica.  

-  Representació de 
funcions definides «a 
trossos». 

-  Funcions 
quadràtiques. 
Característiques. 

-  Representació de 
funcions quadràtiques, 
i obtenció de la seua 
expressió analítica. 

-  Funcions de 
proporcionalitat 
inversa. 
Característiques.  

-  Representació de 
funcions de 
proporcionalitat 
inversa, i obtenció de 
la seua expressió 
analítica. 

-  Funcions radicals. 
Característiques. 

-  Representació de 
funcions radicals, i 
obtenció de la seua 
expressió analítica. 

  1.  Conéixer el concepte 

de domini de definició 

d’una funció i 

obtindre'l a partir de la 

seua expressió 

analítica.  

  1.1.  Obté el domini de 

definició d’una funció 

donada per la seua 

expressió analítica.  

  1.2.  Reconeix i expressa 

amb correcció el domini 

d’una funció donada 

gràficament. 

  1.3.  Determina el domini 

d’una funció tenint en 

compte el context real 

de l’enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conéixer les famílies 

de funcions 

elementals i associar 

les seues expressions 

analítiques amb les 

formes de les seues 

gràfiques. 

  2.1.  Associa la gràfica d’una 

funció lineal o quadràtica 

a la seua expressió 

analítica. 

  2.2.  Associa la gràfica d’una 

funció radical o de 

proporcionalitat inversa 

a la seua expressió 

analítica.  

  2.3.  Associa la gràfica d’una 

funció exponencial o 

logarítmica a la seua 

expressió analítica.  

  2.4.  Associa la gràfica d’una 

funció elemental a la 

seua expressió analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 

  3.  Dominar el maneig de 

funcions elementals, 

així com de les 

funcions definides «a 

trossos».  

  3.1.  Obté l’expressió d’una 

funció lineal a partir de 

la seua gràfica o 

d’alguns elements. 

  3.2.  A partir d’una funció 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



-  Funcions 
exponencials. 
Característiques. 

-  Representació de 
funcions 
exponencials, i 
reconeixement com a 
exponencial d’alguna 
funció donada per la 
gràfica.  

-  Funcions 
logarítmiques. 
Característiques. 

-  Representació de 
funcions 
logarítmiques, i 
reconeixement com a 
logarítmica d’alguna 
funció donada per la 
seua gràfica. 

-  Funcions arc. 
Característiques. 

-  Relació entre les 
funcions arc i les 
trigonomètriques. 

- Composició de 
funcions.  

-  Obtenció de la funció 
composta d’altres 
dues de donades. 
Descomposició d’una 
funció en els seus 
components.  

-  Funció inversa o 
recíproca d’una altra.  

-  Traçat de la gràfica 
d’una funció coneguda 
la de la seua inversa.  

-  Obtenció de 
l’expressió analítica 
de f -(x), 1coneguda 
f(x). 

Transformacions de 

funcions  

-  Coneixent la 
representació gràfica 

de i f(x),= obtenció de 
les de  

quadràtica donada, 

reconeix la seua forma i 

la seua posició i la 

representa.  

  3.3.  Representa una funció 

exponencial i una funció 

logarítmica donades per 

la seua expressió 

analítica.  

  3.4.  Obté l’expressió 

analítica d’una funció 

quadràtica o 

exponencial a partir de 

la seua gràfica o 

d’alguns dels seus 

elements. 

  3.5.  Representa funcions 

definides «a trossos» 

(només lineals i 

quadràtiques).  

  3.6.  Obté l’expressió 

analítica d’una funció 

donada per un enunciat 

(lineals, quadràtiques i 

exponencials).  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Reconéixer les 

transformacions que 

es produïxen en les 

gràfiques com a 

conseqüència 

d’algunes 

modificacions en les 

seues expressions 

analítiques. 

  4.1.  Representa 

i= f(x) ± k, 

i= f(x ± a) i 

i= – f(x) a partir de la 

gràfica de 

i= f(x). 

  4.2.  Representa i= |f(x)| a 

partir de la gràfica de  

i= f(x). 

  4.3.  Obté l’expressió de i= 

|ax+ b| identificant les 

equacions de les rectes 

que la formen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Conéixer la 

composició de 

funcions i les 

relacions analítiques i 

  5.1.  Compon dos o més 

funcions. 

  5.2.  Reconeix una funció 

com composta d’altres 

CCL, 

CMCT, 



i= f(x)+ k,  

i= k f(x), i= f(x+ a), i= 

f(–x), i= |f(x)|. 

gràfiques que 

existixen entre una 

funció i la seua 

inversa o recíproca. 

dues, en casos senzills. 

  5.3.  Atesa la gràfica d’una 

funció, representa la de 

la seua inversa i obté 

valors d’una a partir dels 

de l’altra. 

  5.4.  Obté l’expressió 

analítica de la inversa 

d’una funció en casos 

senzills. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència en 

comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa amb coherència i 

correción quan explica com ha 

desenvolupat una activitat de 

la unitat.  

Manejar elements de 

comunicació no verbal, o en 

diferents registres, en les 

diverses situacions 

comunicatives. 

Realitza representacions 

gràfiques per a fer-se 

entendre quan es comunica a 

l’aula amb el professor o amb 

els companys. 

Utilitzar els coneixements 

sobre la llengua per a buscar 

informació i llegir textos en 

qualsevol situació. 

Utilitza els seus coneixements 

previs de la llengua per a llegir 

textos, expressions o gràfics 

en què intervenen funcions 

elementals i/o les seues 

expressions analítiques.  

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Associa a les diferents 

funcions treballades en la 

unitat les seues 

representacions gràfiques i 

viceversa. 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats, 

sent els procediments clars i 

eficaços.  

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes.  

Utilitza els seus coneixement 

previs sobre matemàtiques 

per a comprendre’n alguna 

funcions noves (part sencera, 

part decimal, valor absolut...) 

que es troben lligades a 

situacions del món real.  

Competència digital 
Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora i altres 

programes informàtics per a 

facilitar-se els càlculs i 



representacions i rendibilitzar 

el seu treball.  

Utilitzar els diferents canals 

de comunicació audiovisual 

per a transmetre 

informacions diverses. 

Representa funcions en 

diferents canals de 

comunicació audiovisual 

(llapis i paper, imatges fixes, 

vídeos, Geogebra...). 

 

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

Aplica destreses de 

pensament creatiu per a 

construir funcions 

transformades o compostes.  

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

És conscient de com és el seu 

procés d’aprenentatge i de 

què és el que necessita per a 

aprendre, planificant 

anteriorment quins recursos 

necessita perquè l’esmentat 

procés siga efectiu.  

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

treball i per a la resolució de 

conflictes. 

Es comunica amb els 

companys i companyes de 

forma activa quan es 

desenvolupen situacions de 

treball comú a l’aula.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien.  

Troba en el seu entorn més 

pròxim situacions que es 

poden reflectir mitjançant les 

funcions treballades en la 

unitat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Representa diferents funcions 

de forma adequada i prestant 

especial atenció als detalls.  

  



 UNITAT 11 

Títol 

Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer els diferents tipus de límits, identificar-los sobre la gràfica d’una funció, calcular-

los analiticamente i interpretar el seu significat. 

  2.  Identificar la continuïtat o la discontinuïtat d’una funció en un punt. 

  3.  Aplicar el càlcul de límits a l’estudi de les branques infinites de funcions polinòmiques i 

racionals, i a la seua representació. 

 
4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 
Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  
 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards  

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Continuïtat. 

Discontinuïtats 

-  Domini de definició 
d’una funció. 

-  Reconeixement sobre 
la gràfica de la causa 
de la discontinuïtat 
d’una funció en un 
punt. 

-  Decisió sobre la 
continuïtat o 
discontinuïtat d’una 
funció. 

  1.  Conéixer el significat 

analític i gràfic dels 

diferents tipus de 

límits i identificar-los 

sobre una gràfica. 

  1.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció reconeix el valor dels 

límits quan 

x,→ +x→ –, 

x→ a–, x→ a+ , 

x→ a.  

  1.2.  Interpreta gràficament 

expressions del tipus

lím
x®a

f (x) = b  ( i  

són +, – o un nombre), 

així com els límits laterals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



Límit d’una funció en un 

punt 

-  Representació gràfica 
de les diferents 
possibilitats de límits 
en un punt. 

-  Càlcul de límits en un 
punt:  

De funcions contínues 
en el punt.  

De funcions definides 
a trossos. 

De quocient de 
polinomis. 

Límit d’una funció en+  

o en –   

-  Representació gràfica 
de les diferents 
possibilitats de límits 

quan x i→+ quan 

x.→ 

-  Càlcul de límits: 

De funcions 
polinòmiques. 

De funcions inverses 
de polinòmiques. 

De funcions racionals. 

Branques infinites 

asímptotes  

-  Obtenció de les 
branques infinites 
d’una funció 
polinòmica quan x 

.→  

-  Obtenció de les 
branques infinites 
d’una funció racional 

quan x c-,→ 

x→ c+, x→+ i 

x → –. 

  2.  Adquirir un cert 

domini del càlcul de 

límits sabent 

interpretar el 

significat gràfic dels 

resultats obtinguts. 

  2.1.  Calcula el límit en un punt 

d’una funció contínua.  

  2.2.  Calcula el límit en un punt 

d’una funció racional en la 

qual s’anul·la el 

denominador i no el 

numerador i distingix el 

comportament per 

l’esquerra i per la dreta.  

  2.3.  Calcula el límit en un punt 

d’una funció racional en la 

qual s’anul·len numerador i 

denominador.  

  2.4.  Calcula els límits quan 

x→+ o 

x→ – de funcions 

polinòmiques.  

  2.5.  Calcula els límits quan 

x→+ o 

x→ – de funcions 

racionals. 

  2.6.  Calcula el límit de funcions 

definides «a trossos», en 

un punt qualsevol o quan 

x→+ o 

x → –. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conéixer el 

concepte de funció 

contínua i identificar 

la continuïtat o la 

discontinuïtat d’una 

funció en un punt. 

  3.1.  Atesa la gràfica d’una 

funció reconeix si en un 

cert punt és contínua o 

discontínua i en aquest 

últim cas identifica la causa 

de la discontinuïtat. 

  3.2.  Estudia la continuïtat d’una 

funció donada «a trossos». 

  3.3.  Estudia la continuïtat de 

funcions racionals donades 

per la seua expressió 

analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



  4.  Conéixer els 

diferents tipus de 

branques infinites 

(branques 

parabòliques i 

branques que se 

cenyixen a 

asímptotes verticals 

horitzontals i 

obliqües) i dominar 

la seua obtenció en 

funcions 

polinòmiques i 

racionals. 

  4.1.  Troba les asímptotes 

verticals d’una funció 

racional i representa la 

posició de la corba 

respecte d’elles.  

  4.2.  Estudia i representa les 

branques infinites d’una 

funció polinòmica. 

  4.3.  Estudia i representa el 

comportament d’una funció 

racional quan 

x→+ i x.→ (Resultat: 

branques parabòliques). 

  4.4.  Estudia i representa el 

comportament d’una funció 

racional quan 

x→+ i x→ . (Resultat: 

asímptota horitzontal). 

  4.5.  Estudia i representa el 

comportament d’una funció 

racional quan 

x→+ i x.→ (Resultat: 

asímptota obliqua). 

  4.6.  Troba les branques infinites 

d’una funció racional i 

representa la posició de la 

corba respecte d’elles. 

  4.7.  Estudia i representa les 

branques infinites en 

funcions trigonomètriques, 

exponencials i 

logarítmiques senzilles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i les 

correccions de classe, 

preguntat dubtes pertinents de 

forma clara i respectant el torn 

de paraula.  

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

Comprén, basant-se en els 

seus coneixements previs, a 

què tendix el límit d’una funció 

quan tendix a +∞ o a -∞ quan 

la veu representada.  

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

Definix i fa servir correctament 

conceptes relacionats amb els 

coneixements adquirits en la 

unitat utilitzant-los de manera 

adequada per a expressar-se, 

tant de forma oral com escrita. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 

elements matemàtics bàsics: 

operacions, magnituds, 

percentatges, proporcions, 

formes geomètriques, criteris 

de mesurament i codificació 

numèrica, etc. 

Coneix i utilitza de forma 

correcta els elements 

matemàtics bàsics necessaris 

per a la unitat: domini, 

continuïtat, discontinuïtat, 

límit, branques, asímptotes... 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

Utilitza la notació adequada 

quan realitza les activitats i els 

procediments són clars i 

eficaços.  

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades. 

Utilitza adequadament les 

tècniques apreses per a 

calcular els elements que se li 

demanen en cada problema 

proposat.  



Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Comprén i interpreta, en 

funcions polinòmiques i 

racionals representades, per 

què són d’una de determinada 

les seues branques infinites i 

no d’una altra.  

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 

diferents fonts segons la 

seua fiabilitat. 

Avalua les fonts consultades 

segons la seua fiabilitat i 

reflexiona sobre la 

conveniència d’utilitzar la 

informació extreta de les 

mateixes.  

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a complementar i/o 

ampliar informació sobre la 

unitat.  

Aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

Realitza un mapa mental previ 

a la unitat amb els continguts 

que posseïx a prop de les 

funcions per a, d’aquesta 

manera, saber amb certesa 

quin és el coneixement amb 

què partix i què necessita 

reforçar per a enfrontar-se a 

aquesta unitat.  

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

Resumix les idees principals 

de la unitat i realitza les 

activitats finals de la unitat per 

a autoavaluar els 

coneixements adquirits. 

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats.  

Ajuda els companys i 

companyes que presenten 

alguna dificultat en la 

consecució dels objectius del 

tema de forma espontània.  

http://www.anayadigital.com/


Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Mostrar iniciativa personal 

per a començar o promoure 

accions noves. 

Inventa, de forma espontània, 

xicotetes modificacions en les 

funcions amb què treballa per 

a estudiar com canvia el 

comportament de les seues 

asímptotes.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

Representa funcions 

polinòmiques i racionals i les 

seues asímptotes quan tots 

els detalls perquè no hi haja 

lloc a cap confusió.  

 UNITAT 12 

Títol 

Derivades 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer i aplicar la definició de derivada d’una funció en un punt i interpretar-la 

gràficament.  

  2.  Utilitzar la derivació per a trobar l’equació de la recta tangent a una corba en un punt, 

obtindre els punts singulars i els intervals de creixement. 

  3.  Integrar totes les eines bàsiques de l’anàlisi a la representació de funcions i dominar la 

representació de funcions polinòmiques i racionals. 

 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Taxa de variació mitjana  

-  Càlcul de la T.V.M. 
d’una funció per a 
diferents intervals. 

-  Càlcul de la T.V.M. 
d’una funció per a 
intervals molt xicotets 
i assimilació del 
resultat a la variació 
en aquest punt. 

Derivada d’una funció 

en un punt 

-  Obtenció de la 
variació en un punt 
mitjançant el càlcul de 
la T.V.M. de la funció 
per a un interval 
variable h i obtenció 
del límit de l’expressió 
corresponent quan 

h→ 0. 

Funció derivada 

d’altres. Regles de 

derivació  

-  Aplicació de les regles 
de derivació per a 
trobar la derivada de 
funcions. 

Aplicacions de les 

derivades 

-  Troba el valor d’una 
funció en un punt 
concret.  

-  Obtenció de la recta 

  1.  Conéixer la definició 

de derivada d’una 

funció en un punt, 

interpretar-la 

gràficament i aplicar-la 

per al càlcul de casos 

concrets. 

  1.1.  Troba la taxa de 

variació mitjana d’una 

funció en un interval i 

la interpreta.  

  1.2.  Calcula la derivada 

d’una funció en un 

punt a partir de la 

definició.  

  1.3.  Aplicant la definició 

de derivada troba la 

funció derivada d’una 

altra. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conéixer les regles de 

derivació i utilitzar-les 

per a trobar la funció 

derivada d’una altra. 

  2.1.  Troba la derivada 

d’una funció senzilla.  

  2.2.  Troba la derivada 

d’una funció en què 

intervenen potències 

no senceres, 

productes i quocients.  

  2.3.  Troba la derivada 

d’una funció 

composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Utilitza la derivació per 

a trobar la recta 

tangent a una corba 

en un punt, els 

màxims i els mínims 

d’una funció, els 

intervals de 

creixement... 

  3.1.  Troba l’equació de la 

recta tangent a una 

corba.  

  3.2.  Localitza els punts 

singulars d’una funció 

polinòmica o racional 

i els representa. 

  3.3.  Determina els trams 

on una funció creix o 

decreix. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



tangent a una corba 
en un punt.  

-  Càlcul dels punts de 
tangent horitzontal 
d’una funció. 

Representació de 

funcions 

-  Representació de 
funcions polinòmiques 
de grau superior a 
dos.  

-  Representació de 
funcions racionals. 

  4.  Conéixer el paper que 

exercixen les eines 

bàsiques de l’anàlisi 

(límits, derivades...) en 

la representació de 

funcions i dominar la 

representació 

sistemàtica de 

funcions polinòmiques 

i racionals. 

  4.1.  Representa una 

funció de la qual es 

coneixen les dades 

més rellevants 

(branques infinites i 

punts singulars). 

  4.2.  Descriu amb 

correcció totes les 

dades rellevants 

d’una funció donada 

gràficament. 

  4.3.  Representa una 

funció polinòmica de 

grau superior a dos.  

  4.4.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

primer grau i una 

branca asimptòtica. 

  4.5.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

primer grau i una 

branca parabòlica. 

  4.6.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

segon grau i una 

asímptota horitzontal.  

  4.7.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

segon grau i una 

asímptota obliqua. 

  4.8.  Representa una 

funció racional amb 

denominador de 

segon grau i una 

branca parabòlica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació lingüística 

Respectar les normes de 

comunicació en qualsevol 

context: torn de paraula, 

escolta atenta a 

l’interlocutor... 

Manté una escolta activa en 

les explicacions i correccions 

de classe, preguntat dubtes 

pertinents de forma clara i 

respectant el torn de paraula.  

Produir textos escrits de 

diverses complexitats per al 

seu ús en situacions 

quotidianes o d’assignatures 

diverses. 

Realitza un esquema-resum 

on explica, amb les seues 

paraules, com representar 

funcions de forma sistemàtica.  

Mantindre una actitud 

favorable cap a la lectura. 

Realitza la lectura 

comprensiva dels textos 

científics exposats en la unitat 

i mostra interés per llegir 

textos complementaris 

recomanats pel professor. 

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre a 

preguntes.  

Utilitza la introducció històrica 

presentada en la unitat per a 

una millor comprensió de la 

rellevància que té l’estudi de 

les derivades en l’actualitat.  

Resoldre problemes 

seleccionant les dades i les 

estratègies apropiades.  

Selecciona l’estratègia més 

adequada per a enfrontar-se a 

un problema depenent del 

tipus de funció que siga.  

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic.  

S’expressa amb el vocabulari 

adequat i de forma correcta 

utilitzant els conceptes de la 

unitat.  

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 

a la recerca d’informació.  

Utilitza els recursos inclosos 

en www.anayadigital.com i al 

web per a reforçar i/o ampliar 

els coneixements adquirits en 

la unitat.  



Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària.  

Utilitza la calculadora per a 

l’aprenentatge de l’ús 

d’algunes funcions 

desconegudes que és 

essencial en aquest curs 

destacant positivament les 

activitats interativas de 

Geogebra incloses al web de 

l’editorial que permet la 

visualització dinàmica i la 

manipulació de les gràfiques. 

Aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 

necessaris i els passos a 

realitzar en el procés 

d’aprenentatge. 

Organitza la informació en un 

resum/quadre per a organitzar 

les propietats treballades dels 

nombres naturals.  

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

Reflexiona sobre com ha 

aprés els continguts 

corresponents a les magnituds 

de longitud, capacitat i pes per 

a seguir, de la mateixa forma, 

el seu aprenentatge respecte 

de les mesures de superfície. 

Competències socials i 

cíviques 

Aplicar drets i deures de la 

convivència ciutadana en el 

context de l’escola. 

Coneix quins són els seus 

deures a l’aula i els aplica, 

afavorint la convivència en 

ella. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball 

superant les dificultats. 

Treballa de forma constant i 

no es rendix davant de 

qualsevol dificultat que puga 

sorgir.  

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a 

les persones que han 

contribuït al seu 

desenvolupament. 

Reconeix la importància de 

Newton i Leibniz en el 

desenvolupament de la 

matemàtica actual.  

 



  



 UNITAT 13 

Títol 

Distribucions bidimensionals 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer les distribucions bidimensionals representar-les (a partir de dades donades en 

taules o mitjançant taules de doble entrada), analitzar-les pel seu coeficient de correlació i 

obtindre les equacions de les rectes de regressió d’una distribució bidimensional per a 

realitzar estimacions. Saber valdre’s de la calculadora per a almecenar dades i calcular 

aquests paràmetres. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials  i cíviques (CSYC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Dependència estadística i 

dependència funcional 

-  Estudi d’exemples. 

Distribucions 

bidimensionals 

-  Representació d’una 
distribució bidimensional 
mitjançant un núvol de 
punts. Visualització del 
grau de relació que hi 
ha entre les dues 
variables. 

Correlació. Recta de 

regressió 

-  Significat de les dues 
rectes de regressió. 

-  Càlcul del coeficient de 

  1.  Conéixer les 

distribucions 

bidimensionals 

representar-les i 

analitzar-les 

mitjançant el seu 

coeficient de 

correlació. Saber 

valdre’s de la 

calculadora per a 

almecenar dades i 

calcular aquests 

paràmetres. 

  1.1.  Representa 

mitjançant un núvol de 

punts una distribució 

bidimensional i avalua 

el grau i el signe de la 

correlació que hi ha 

entre les variables. 

Interpreta núvols de 

punts. 

  1.2.  Coneix (amb o sense 

calculadora), calcula i 

interpreta la 

covariància i el 

coeficient de 

correlació d’una 

distribució 

bidimensional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



correlació i obtenció de 
la recta de regressió 
d’una distribució 
bidimensional. 

-  Utilització de la 
calculadora en manera 
LR per al tractament de 
distribucions 
bidimensionals. 

-  Utilització de les 
distribucions 
bidimensionals per a 
l’estudi i interpretació de 
problemes sociològics 
científics o de la vida 
quotidiana. 

Taules de doble entrada 

-  Interpretació. 
Representació gràfica. 

-  Tractament amb la 
calculadora. 

  2.  Conéixer i obtindre 

les equacions (amb 

i sense calculadora) 

de les rectes de 

regressió d’una 

distribució 

bidimensional i 

utilitzar-les per a 

realitzar 

estimacions. 

  2.1.  Obté (amb o sense 

calculadora) l’equació, 

la recta de regressió 

de Y sobre X i es val 

d’ella per a realitzar 

estimacions, tenint en 

compte la fiabilitat 

dels resultats. 

  2.2.  Coneix l’existència de 

dues rectes de 

regressió, les obté i 

representa, i relaciona 

l’angle entre ambdues 

amb el valor de la 

correlació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Resoldre problemes 

en els quals les 

dades vénen 

donades en taules 

de doble entrada. 

  3.1.  Resol problemes en 

els quals les dades 

vénen donades en 

taules de doble 

entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Comunicació 

lingüística 

Expressar-se oralment 

amb correcció, adequació i 

coherència. 

S’expressa de forma 

adequada quan es referix a 

continguts de la unitat, 

presentant coherència en el 

seu diàleg. (Correlació, 

covariància, coeficient de 

regressió...). 

Compondre diferents tipus 

de textos creativament 

amb sentit literari. 

Compon un text explicant 

els resultats del seu estudi 

bidimensional una vegada 

calculades la recta de 

regressió de Y sobre X i la 

de X sobre Y.  



Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en ciència i 

tecnologia 

Aplicar mètodes d’anàlisis 

rigoroses per a millorar la 

comprensió de la realitat 

circumdant en diferents 

àmbits (biològic, geològic, 

físic, químic, tecnològic, 

geogràfic...). 

És metòdic quan s’enfronta 

a l’estudi bidimensional d’un 

problema de la vida 

quotidiana.  

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

Interpreta correctament un 

núvol de punts i associa a 

aquesta el valor del 

coeficient de correlació 

aproximat.  

Aplicar estratègies de 

resolució de problemes a 

situacions de la vida 

quotidiana. 

Aplica les estratègies 

estudiades en la unitat a 

l’hora de resoldre 

problemes.  

Competència digital 

Elaborar i publicitar 

informació pròpia derivada 

de l’obtinguda a través de 

mitjans tecnològics. 

Elabora un díptic amb els 

continguts de la unitat 

mitjançant un programa 

informàtic i el presenta als 

seus companys i 

companyes.   

Actualitzar l’ús de les 

noves tecnologies per a 

millorar el treball i facilitar 

la vida diària.  

Aprén a utilitzar la 

calculadora en manera LR 

per al tractament de 

distribucions 

bidimensionals. 

Aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 

personals com a aprenent: 

estils d’aprenentatge, 

intel·ligències múltiples, 

funcions executives... 

Pensa sobre com, al llarg 

del curs, han sigut els seus 

estils d’aprenentatge i 

realitza una reflexió sobre 

això, per a ser conscient de 

com aprén millor i què 

necessita reforçar per a 

pròxims cursos.  

Competències socials 

i cíviques 

Desenvolupar capacitat de 

diàleg amb els altres en 

situacions de convivència i 

Es comunica amb els seus 

companys de forma activa 

quan es desenvolupen 



treball i per a la resolució 

de conflictes. 

situacions de treball comú a 

l’aula.  

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Assumir les 

responsabilitats 

encomanades i donar 

compte d’elles. 

Assumix quins són les 

seues responsabilitats quan 

realitza un treball en grup i 

plasma en ell quins han 

sigut aquestes, així com el 

grau de consecució de les 

mateixes.  

Gestionar el treball del 

grup coordinant tasques i 

temps. 

Coordina adequadament el 

temps i les tasques de cada 

component quan realitza 

activitats grupals.  

Consciència i 

expressions culturals 

Apreciar els valors 

culturals del patrimoni 

natural i de l’evolució del 

pensament científic. 

Reconeix la importància de 

l’evolució de l’estadística 

unidimensional a 

bidimensional ja que 

aquesta última afavorix 

l’estudi i interpretació de 

problemes sociològics 

científics o de la vida 

quotidiana. 

 

Temporalització per trimestres: 

1r BATX CIÈNCIES. 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Reals 
T2.Successions 
T3.Àlgebra 
 

T4.Resolució de Triangles 
T5- Trigonometria 
T7. Vectors 
T8. Geometria analítica 
 
 

T6. Complexos 
T9.Funcions 
T11.Límits i continuïtat 
T12.Derivades 

 



2n DE BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS. 

   

UNITAT 1 

Títol 
Sistemes d’equacions. Mètode de Gauss 

. 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Resoldre sistemes d’equacions lineals pel mètode de Gauss, interpretar geomètricament les 

seues solucions per a 2 i 3 incògnites i aplicar aquests coneixements a la resolució de 

problemes algebraics. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Sistemes d’equacions 
lineals 

-  Sistemes equivalents. 

-  Transformacions que 
mantenen l’equivalència. 

-  Sistema compatible, 
incompatible, determinat, 
indeterminat. 

-  Interpretació geomètrica 
d’un sistema d’equacions 
amb 2 o 3 incògnites 
segons siga compatible o 
incompatible, determinat o 
indeterminat. 

Sistemes escalonats 

-  Transformació d’un sistema 
en un altre equivalent 
escalonat. 

Mètode de Gauss 

-  Estudi i resolució de 
sistemes pel mètode de 
Gauss.  

  1.  Dominar els 
conceptes i la 
nomenclatura 
associats als sistemes 
d’equacions i les 
seues solucions 
(compatible, 
incompatible, 
determinat, 
indeterminat...), i 
interpretar 
geomètricament 
sistemes de 2 i 3 
incògnites. 

  1.1.  Reconeix si un 
sistema és 
incompatible o 
compatible i, en 
aquest cas, si és 
determinat o 
indeterminat. 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSC 

  1.2.  Interpreta 
geomètricament 
sistemes lineals de 
2, 3 o 4 equacions 
amb 2 o 3 
incògnites. 

  2.  Conéixer i aplicar el 
mètode de Gauss per 
a estudiar i resoldre 
sistemes d’equacions 
lineals. 

  2.1.  Resol sistemes 
d’equacions lineals 
pel mètode de 
Gauss. 

CMCT, 

CCL, 

CSC 

  2.2.  Discutix sistemes 
d’equacions lineals 
dependents d’un 
paràmetre pel 
mètode de Gauss. 



Sistemes d’equacions 
dependents d’un paràmetre 

-  Concepte de discussió d’un 
sistema d’equacions. 

-  Aplicació del mètode de 
Gauss a la discussió de 
sistemes dependents d’un 
paràmetre. 

Resolució de problemes 
mitjançant equacions 

-  Traducció a sistema 
d’equacions d’un problema, 
resolució i interpretació de 
la solució. 

  3.  Resoldre problemes 
algebraics mitjançant 
sistemes d’equacions. 

  3.1.  Expressa 
algebraicament un 
enunciat mitjançant 
un sistema 
d’equacions, el 
resol i interpreta la 
solució dins del 
context de 
l’enunciat. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 
seleccionant les dades i les 
estratègies apropiades. 

-  Integra els coneixements 
previs sobre àlgebra i 
resolució de problemes i els 
aplica per a resoldre 
problemes de sistemes 
d’equacions lineals.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Identifica les dades i deduïx 
la situació problemàtica 
plantejada pel problema de 
la lectura de l’enunciat.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Realitza els exercicis 
proposats en format digital 
per a amplicar i consolidar 
coneixement.  

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a 
les persones que han 
contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Identifica i aprecia les 
contribucions històriques de 
les diferents civilitzacions al 
desenvolupament de 
l’àlgebra.  



Competències socials i 
cíviques 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Té en compte les idees dels 
seus companys i 
companyes i les considera 
per a resoldre exercicis de 
diferent manera a la que 
havia plantejat inicialment.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Encomanar entusiasme per 
la tasca i tindre confiança en 
les possibilitats d’assolir 
objectius. 

-  Assumix la resolució d’un 
problema com un repte 
personal i transmet la seua 
motivació als seus 
companys i companyes per 
aconseguir la solució. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Planificar els recursos 
necessaris i els passos que 
s’han de realitzar en el 
procés d’aprenentatge. 

-  Elabora un pla personal per 
a abordar cada exercici o 
problema, i ho explica 
argumentadament.  

 

UNITAT2 

Títol 
Àlgebra de matrius 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les matrius, les seues operacions i aplicacions i utilitzar-les per a resoldre 

problemes. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Matrius 

-  Conceptes bàsics: 
matriu fila, matriu 
columna, dimensió, 
matriu quadrada, 
traslladada, simètrica, 
triangular... 

  1.  Conéixer i utilitzar 
eficaçment les matrius, 
les seues operacions i 
les seues propietats. 

  1.1.  Realitza operacions 
combinades amb 
matrius (elementals). 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

  1.2.  Calcula la inversa 
d’una matriu pel 
mètode de Gauss. 

  1.3.  Resol equacions 
matricials. 



Operacions amb 
matrius 

-  Suma, producte per un 
número, producte. 
Propietats. 

-  Resolució d’equacions 
matricials. 

Matrius quadrades 

-  Matriu unitat. 

-  Matriu inversa d’una 
altra. 

-  Obtenció de la inversa 
d’una matriu pel mètode 
de Gauss. 

n-tuples de nombres 
reals 

-  Dependència i 
independència lineal.  

-  Obtenció d’una 
n-tupla combinació 
lineal d’altres. 

-  Constatació de si un 
conjunt de n-tuples és 
L.D. o L.I. 

Rang d’una matriu 

-  Obtenció del rang d’una 
matriu per observació 
dels seus elements (en 
casos evidents). 

-  Càlcul del rang d’una 
matriu pel mètode de 
Gauss. 

  2.  Conéixer el significat 
de rang d’una matriu i 
calcular-lo mitjançant 
el mètode de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rang d’una 
matriu numèrica. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  2.2.  Calcula el rang d’una 
matriu que depén d’un 
paràmetre. 

  2.3.  Relaciona el rang 
d’una matriu amb la 
dependència lineal de 
les seues files o de 
les seues columnes. 

  3.  Resoldre problemes 
algebraics mitjançant 
matrius i les seues 
operacions. 

  3.1.  Expressa un enunciat 
mitjançant una relació 
matricial i, en aquest 
cas, el resol i 
interpreta la solució 
dins del context de 
l’enunciat. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   
Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Integra i utilitza amb precisió 
nous termes matemàtics. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Continua de manera 
autònoma i comprén els 
passos dels exercicis guiats 
d’aplicació de conceptes 
nous per a ell. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Fa servir els recursos 
digitals facilitats o en busca 
d’altres per iniciativa pròpia, 
per a facilitar la comprensió 
de nous continguts.  

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida la presentació 
estètica i l’ordre en la 
realització d’exercicis. 

Competències socials i 
cíviques 

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

-  Mostra interés per la unitat, 
participa de manera 
voluntària i realitza 
preguntes d’aclariment o 
aprofundiment.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Es mostra perseverant en la 
realització dels exercicis de 
l’àlgebra de matrius.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents 
contextos d’aprenentatge. 

-  Desenvolupa estratègies 
personals per a abordar 
temes o continguts nous. 

  



 UNITAT 3 

Títol 
Resolució de sistemes mitjançant determinants 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer els determinants i el seu càlcul i aplicar-los al maneig de les matrius (rang, inversa) 

i a la resolució de sistemes d’equacions (Rouché, Cramer). 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Determinants d’ordres dos i 
tres 

-  Determinants d’ordre dos i 
d’ordre tres. Propietats. 

-  Càlcul de determinants 
d’ordre tres per la regla de 
Sarrus. 

Determinants d’ordre quatre 

-  Menor d’una matriu. Menor 
complementari i adjunt d’un 
element d’una matriu 
quadrada. Propietats. 

-  Desenvolupament d’un 
determinant d’ordre quatre 
pels elements d’una línia. 

Rang d’una matriu 
mitjançant determinants 

-  El rang d’una matriu com el 
màxim ordre dels seus 
menors no nuls. 

-  Determinació del rang d’una 
matriu a partir dels seus 
menors. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicació del teorema de 
Rouché a la discussió de 
sistemes d’equacions. 

  1.  Conéixer els 
determinants, el 
seu càlcul i la 
seua aplicació a 
l’obtenció del 
rang d’una 
matriu. 

  1.1.  Calcula determinants 

d’ordres 2 2  

i 3 3. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 

  1.2.  Reconeix les propietats 
que s’utilitzen en 
igualtats entre 
determinants (casos 
senzills). 

  1.3.  Calcula el rang d’una 
matriu. 

  1.4.  Discutix el rang d’una 
matriu dependent d’un 
paràmetre. 

  2.  Calcular la 
inversa d’una 
matriu 
mitjançant 
determinants. 
Aplicar-lo a la 
resolució 
d’equacions 
matricials. 

  2.1.  Reconeix l’existència o 
no de la inversa d’una 
matriu i la calcula en el 
seu cas. 

SIEP, 

CAA, 

CMCT 

  2.2.  Expressa matricialment 
un sistema d’equacions 
i, si és possible, el resol 
trobant la inversa de la 
matriu dels coeficients. 

  3.  Conéixer el 
teorema de 
Rouché i la 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché per a dilucidar 
com és un sistema 
d’equacions lineals amb 

CAA, 

CCL, 



Regla de Cramer 

-  Aplicació de la regla de 
Cramer a la resolució de 
sistemes determinats. 

-  Aplicació de la regla de 
Cramer a la resolució de 
sistemes indeterminats. 

Sistemes homogenis 

-  Resolució de sistemes 
homogenis. 

 

Discussió de sistemes 

-  Aplicació del teorema de 
Rouché i de la regla de 
Cramer a la discussió i 
resolució de sistemes 
dependents d’un paràmetre. 

Càlcul de la inversa d’una 
matriu 

-  Expressió de la inversa 
d’una matriu a partir dels 
adjunts dels seus elements. 
Càlcul. 

regla de Cramer 
i utilitzar-los per 
a la discussió i 
resolució de 
sistemes 
d’equacions. 

coeficients numèrics. SIEP, 

CD 

  3.2.  Aplica la regla de 
Cramer per a resoldre 
un sistema d’equacions 
lineals amb solució 
única. 

  3.3.  Estudia i resol, en el 
seu cas, un sistema 
d’equacions lineals amb 
coeficients numèrics. 

  3.4.  Discutix i resol un 
sistema d’equacions 
dependent d’un 
paràmetre. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Escriu matrius i 
determinants de manera 
correcta i distingix amb 
claredat la seua 
nomenclatura. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

-  Explica amb precisió els 
passos realitzats per a 
resoldre un sistema. 

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús 
de les tecnologies. 

-  Fa ús dels recursos digitals 
(calculadora, web...) amb 
criteri i posant-los al servei 
de l’aprenentatge. 

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals 
del patrimoni natural i de 
l’evolució del pensament 
científic. 

-  Identifica les aportacions 
històriques de l’ús de 
determinants en la resolució 
de sistemes lineals. 

Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte 
als diferents ritmes i 
potencialitats. 

-  Respecta els ritmes 
d’aprenentatge aliens i 
treball a l’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 
en funció de la dificultat de la 
tasca. 

-  Intenta resoldre les 
dificultats o dubtes que 
sorgixen en la realització 
dels exercicis de manera 
autònoma. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 
motivacions personals en 
favor de l’aprenentatge. 

-  Fa servir les seues 
motivacions personals per a 
afrontar les tasques 
complexes amb actitud 
positiva. 

  



 UNITAT 3 

Títol 
Programació lineal 

. 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les finalitats i mètodes de la programació lineal i aplicar-los a la resolució de senzills 

problemes amb dues variables. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Elements bàsics 

-  Funció objectiu. 

-  Definició de 
restriccions. 

-  Regió de validesa. 

Representació gràfica 
d’un problema de 
programació lineal 

-  Representació gràfica 
de les restriccions 
mitjançant semiplans. 

-  Representació gràfica 
del recinte de validesa 
mitjançant intersecció 
de semiplans. 

-  Situació de la funció 
objectiu sobre el recinte 
de validesa per a trobar 
la solució òptima. 

Àlgebra i programació 
lineal 

-  Traducció al llenguatge 
algebraic d’enunciats 
susceptibles de ser 
interpretats com 
problemes de 

  1.  Atesos un sistema 
d’inequacions lineals i 
una funció objectiu, G, 
representar el recinte 
de solucions factibles i 
optimitzar G. 

  1.1.  Representa el semiplà 
de solucions d’una 
inequació lineal o 
identifica la inequació 
que correspon a un 
semiplà. 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

  1.2.  A partir d’un sistema 
d’inequacions, 
construïx el recinte de 
solucions i les 
interpreta com a tals. 

  1.3.  Resol un problema de 
programació lineal 
amb dues incògnites 
descrit de forma 
merament algebraica. 

  2.  Resoldre problemes 
de programació lineal 
donats mitjançant un 
enunciat, emmarcant 
la solució dins 
d’aquest. 

  2.1.  Resol problemes de 
programació lineal 
donats mitjançant un 
enunciat senzill. 

CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Resol problemes de 
programació lineal 
donats mitjançant un 
enunciat una mica 
complex. 



programació lineal i la 
seua resolució. 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Aplicar estratègies de 
resolució de problemes a 
situacions de la vida 
quotidiana. 

-  Contextualitza 
l’aprenentatge del tema en 
situacions reals, troba 
exemples i aplicacions 
pròxims.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Identifica les dades 
rellevants del problema i 
expressa amb les seues 
pròpies paraules la situació 
problemàtica.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Reforça i consolida 
l’aprenentatge amb eines 
digitals.  

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a 
les persones que han 
contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Identifica aplicacions reals i 
aportacions a la vida 
quotidiana de la 
programació lineal.  

Competències socials i 
cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball i per a la resolució de 
conflictes. 

-  Mostra una actitud dialogant 
i oberta davant d’idees 
diferents per a resoldre els 
problemes plantejats.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Optimitzar recursos 
personals basant-se en les 
fortaleses pròpies. 

-  Identifica i posa en joc de 
manera eficaç les seues 
fortaleses en el context de 
la resolució de problemes.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Seguir els passos establits i 
prendre decisions sobre els 
passos següents en funció 
dels resultats intermedis. 

-  Seguix els passos establits 
en el plantejament d’un 
problema i avalua la 
coherència i aportació de 
cada pas, adaptant el 
mètode de manera pertinent 
conforme a cada situació.  

 



 

 UNITAT 5 

Títol 
Límits de funcions. Continuïtat 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Revisar els conceptes i procediments lligats als límits de funcions i ampliar-los amb noves 

tècniques. 

  2. Aprofundir en la continuïtat de funcions amb el teorema de Bolzano i les propietats que del 

mateix es deriven. 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Límit d’una  
funció 

-  Límit d’una funció quan 

x→ +, x→ − o x→ a. 
Representació gràfica. 

-  Límits laterals. 

-  Operacions amb límits 
finits. 

Expressions  
infinites 

-  Infinits del mateix ordre. 

-  Infinit d’ordre superior a 
un altre. 

-  Operacions amb 
expressions infinites. 

Càlcul de límits 

-  Càlcul de límits immediats 
(operacions amb límits 
finits evidents o 
comparació d’infinits de 
diferent ordre). 

-  Indeterminació. 
Expressions 
indeterminades. 

-  Càlcul de límits quan  

x→ + o x → −: 

. Quocients de polinomis 

o d’altres expressions 

infinites. 

. Diferències 

d’expressions infinites. 

. Potències. 

  1.  Comprendre el 
concepte de límit 
en les seues 
diferents versions 
de manera que 
s’associe a cada 
un d’ells una 
representació 
gràfica adequada. 

  1.1.  Representa gràficament 
límits descrits 
analíticament. CAA, 

CMCT, 

CEC 

  1.2.  Representa 
analíticament límits de 
funcions donades 
gràficament. 

  2.  Calcular límits de 
diversos tipus a 
partir de l’expressió 
analítica de la 
funció. 

  2.1.  Calcula límits 
immediats que només 
requerixen conéixer els 
resultats operatius i 
comparar infinits. CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula límits (x→ + o 

x→ −) de quocients, 
de diferències i de 
potències. 

  2.3.  Calcula límits (x→ c) de 
quocients, de 
diferències i de 
potències distingint, si 
el cas ho exigix, quan 

x→ c+ i quan x→ c−. 

  3.  Conéixer el 
concepte de 
continuïtat en un 
punt, relacionant-lo 
amb la idea de 
límit, i identificar la 
causa de la 
discontinuïtat. 
Estendre el 
concepte a la 
continuïtat en un 
interval. 

  3.1.  Reconeix si una funció 
és contínua en un punt 
o, si no ho és, la causa 
de la discontinuïtat. CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

  3.2.  Determina el valor d’un 
paràmetre perquè una 
funció definida «a 
trossos» siga contínua 
en el «punt 
d’entroncament». 



-  Càlcul de límits quan  

x→ a–, x→ a+, x→ a: 

. Quocients. 

. Diferències. 

. Potències senzilles. 

Continuïtat. 
Discontinuïtats 

-  Continuïtat en un punt. 
Causes de discontinuïtat.  

-  Continuïtat en un interval. 

 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 
seleccionant les dades i les 
estratègies apropiades. 

-  Aplicar amb rigor les 
estratègies treballades a 
l’aula per a resoldre els 
exercicis plantejats, 
seleccionant la més 
adequada en cada moment 
amb criteri.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Entén les indicacions i 
explicacions orals en el 
càlcul de límits i estudi de 
continuïtat i les aplica quan 
correspon. 

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 
diferents fonts segons la 
seua fiabilitat. 

-  Reflexiona sobre quines són 
les seues fonts d’informació 
i establix criteris propis per a 
discernir la seua fiabilitat. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida la presentació dels 
exercicis quant a neteja i 
claredat, la qual cosa facilita 
la comprensió dels 
continguts treballats en ells. 

Competències socials i 
cíviques 

Valorar la interculturalitat 
com una font de riquesa 
personal i cultural. 

-  Identificar les aportacions de 
diverses cultures i de 
científics en el 
desenvolupament de la 
disciplina d’anàlisi 
matemàtica. 



Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge. 

-  Identifica les aportacions per 
al seu aprenentatge que 
proposen els problemes 
guiats del tema. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 
personals com a aprenent: 
estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, 
funcions executives... 

-  Desenvolupa i aplica 
estratègies per a realitzar un 
menor nombre d’errors en el 
desenvolupament dels 
exercicis a l’hora de calcular 
límits o estudiar la 
continuïtat d’una funció. 

 

 

 UNITAT 6 

Títol 
Derivades. Tècniques de derivació 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Revisar el concepte i ampliar els mètodes per al càlcul de les derivades de funcions. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Derivada d’una funció 
en un punt 

-  Taxa de variació 
mitjana. 

-  Derivada d’una funció 
en un punt. 
Interpretació. Derivades 
laterals. 

-  Obtenció de la derivada 
d’una funció en un punt 
a partir de la definició. 

-  Estudi de la derivabilitat 
d’una funció en un punt 
estudiant les derivades 

  1.  Dominar els conceptes 
associats a la derivada 
d’una funció: derivada 
en un punt, derivades 
laterals, funció 
derivada... 

  1.1.  Associa la gràfica 
d’una funció a la de la 
seua funció derivada. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Troba la derivada 
d’una funció en un 
punt a partir de la 
definició (límit del 
quocient incremental). 

  1.3.  Estudia la derivabilitat 
d’una funció definida 
«a trossos», recorrent 
a les derivades 
laterals en el «punt 
d’entroncament». 



laterals. 

Derivabilitat de les 
funcions definides «a 
trossos» 

-  Estudi de la derivabilitat 
d’una funció definida a 
trossos en el punt 
d’entroncament. 

-  Obtenció de la seua 
funció derivada a partir 
de les derivades 
laterals. 

Funció derivada 

-  Derivades successives. 

-  Representació gràfica 
aproximada de la funció 
derivada d’una altra de 
donada per la seua 
gràfica.  

Regles de derivació 

-  Regles de derivació de 
les funcions elementals 
i dels resultats 
operatius. 

  2.  Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les 
per a trobar la funció 
derivada d’una altra. 

  2.1.  Troba la derivada 
d’una funció en què 
intervenen potències, 
productes i quocients. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Troba la derivada 
d’una funció 
composta. 

 
5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Utilitza amb precisió i 
correcció la nomenclatura i 
simbologia matemàtica de 
les derivades. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, 
escolta atenta a 
l’interlocutor... 

-  Respecta les normes de 
comunicació en les 
interaccions amb els seus 
companys i companyes a 
l’aula (respecta el torn de 
paraula, es dirigix amb 
respecte a l’alumnat, el to 
fet servir és adequat...). 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Utilitza els recursos digitals 
per a entrenar i consolidar el 
càlcul de derivades. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida l’ordre als seus 
exercicis i el valora. 



Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte 
als diferents ritmes i 
potencialitats. 

-  Ajuda els seus companys i 
companyes a resoldre les 
seues dificultats en el càlcul 
de derivades, bé en 
l’aplicació de fórmules, bé 
en la simplificació 
algebraica de resultats. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Accepta l’aprenentatge com 
un repte i és constant en el 
seu esforç. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents 
contextos d’aprenentatge. 

-  Elabora i aplica estratègies 
de creació pròpia per a 
deduir i recordar les 
fórmules de les funcions 
derivades. 

  



 UNITAT 7 

Títol 
Aplicacions de les derivades 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Aplicar les derivades per a obtindre informació sobre aspectes gràfics de les 

funcions(creixement, concavitat...) i per a optimitzar funcions. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Aplicacions de la 
primera derivada 

-  Obtenció de la tangent 
a una corba en un dels 
seus punts. 

-  Identificació de punts o 
intervals en què la 
funció és creixent 
(decreixent). 

-  Obtenció de màxims i 
mínims relatius. 

Aplicacions de la 
segona derivada 

-  Identificació de punts o 
intervals en què la 
funció és còncava o 
convexa. 

-  Obtenció de punts 
d’inflexió. 

Optimització de 
funcions 

-  Càlcul dels extrems 
d’una funció en un 
interval. 

-  Optimització de 
funcions definides 
mitjançant un enunciat. 

  1.  Trobar l’equació de la 
recta tangent a una 
corba en un dels seus 
punts. 

  1.1.  Atesa una funció, 
troba l’equació de la 
recta tangent en un 
dels seus punts. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  2.  Conéixer les propietats 
que permeten estudiar 
creixements, 
decreixements, 
màxims i mínims 
relatius, tipus de 
curvatura, etc., i saber-
les aplicar en casos 
concrets. 

  2.1.  Atesa una funció, sap 
decidir si és creixent o 
decreixent, còncava o 
convexa, en un punt o 
en un interval, obté 
els seus màxims i 
mínims relatius i els 
seus punts d’inflexió. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

  3.  Dominar les 
estratègies 
necessàries per a 
optimitzar una funció. 

  3.1.  Atesa una funció 
mitjançant la seua 
expressió analítica o 
mitjançant un 
enunciat, troba en 
quins casos presenta 
un màxim o un mínim. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents 
àmbits (biològic, geològic, 
físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

-  Elabora hipòtesi sobre la 
funció després d’un estudi 
analític de la mateixa. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

-  Descriu amb claredat les 
característiques de la funció 
estudiada utilitzant 
derivades. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Es basa en els recursos 
digitals facilitats o buscats 
per ell mateix per a 
aprofundir en les aplicacions 
de la derivada a l’estudi 
d’una funció.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar la bellesa de les 
expressions artístiques i les 
manifestacions de creativitat 
i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià. 

-  Aprecia i gaudix de l’estètica 
que presenta la resolució de 
problemes, com una 
argumentació lògica i una 
exposició de manera 
ordenada. 

Competències socials i 
cíviques 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Accepta de bon grat altres 
opinions o idees sobre els 
problemes que està 
realitzant i integra les seues 
aportacions al seu mètode 
de treball. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un 
tema. 

-  Integra coneixements previs 
a la resolució d’exercicis. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge. 

-  Realitza autoavaluacions 
adaptades al seu nivell de 
coneixements de manera 
crítica i constructiva. 

  



 UNITAT 8 

Títol 
Representació de funcions 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer el paper que exercixen les eines bàsiques de l’anàlisi en la representació de 

funcions i dominar la representació sistemàtica de funcions polinòmiques, racionals, 

trigonomètriques, amb radicals, exponencials... 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Eines bàsiques per a la 
construcció de corbes 

-  Domini de definició, 
simetries, periodicitat. 

-  Branques infinites: 
asímptotes i branques 
parabòliques. 

-  Punts singulars, punts 
d’inflexió, talls amb els 
eixos... 

Representació de 
funcions 

-  Representació de 
funcions polinòmiques. 

-  Representació de 
funcions racionals. 

-  Representació d’altres 
tipus de funcions. 

  1.  Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) en 
la representació de 
funcions i dominar la 
representació 
sistemàtica de 
funcions polinòmiques, 
racionals, amb 
radicals, exponencials, 
trigonomètriques... 

  1.1.  Representa funcions 
polinòmiques. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

  1.2.  Representa funcions 
racionals. 

  1.3.  Representa funcions 
trigonomètriques. 

  1.4.  Representa funcions 
exponencials. 

  1.5.  Representa altres 
tipus de funcions. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 

informació presentada en 

format gràfic. 

-  Descriu amb precisió les 

característiques d’una 

funció representada i aplica 

aquest coneixement en el 

procés invers per a la seua 

representació. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

-  Expressa amb correcció 

lingüística i claredat cada 

pas realitzat en l’estudi 

d’una funció per a la seua 

representació i descriu el 

procés amb el seu propi 

llenguatge. 

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús 

de les tecnologies. 

-  Utilitza les correccions de 

les autoavaluacions i els 

exercicis en format digital 

per a realitzar una avaluació 

crítica dels seus 

aprenentatges. 

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

-  Aprecia l’evolució de les 

matemàtiques de 

representació de funcions i 

l’impacte que això ha tingut 

en el desenvolupament 

d’altres disciplines. 

Competències socials i 
cíviques 

Concebre una escala de 

valors pròpia i actuar 

conforme a ella. 

-  Demostra tindre un hàbit de 

treball, lliura les seues 

tasques, realitza les 

activitats encomanades, 

mostrant sentit de 

responsabilitat i no per 

obligació. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

-  Identifica amb temps les 

necessitats de recursos i 

suports que necessitarà per 

a realitzar els exercicis 

proposats. 



Competència per a 
aprendre a aprendre 

Dirimir la necessitat d’ajuda 

en funció de la dificultat de la 

tasca. 

-  Sol·licita ajuda als seus 

companys i companyes o al 

professorat només després 

d’intentar resoldre les 

dificultats per si mateix, 

consultar el text, buscar 

informació... 

  



 UNITAT 9 

Títol 
Integrals 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les integrals al seu doble vessant, primitives i integral definida. Relacionar-les 

mitjançant el teorema fonamental del càlcul i dominar senzills procediments per a l’obtenció 

de primitives i per a calcular àrees. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Primitiva d’una funció 

-  Càlcul de primitives de 
funcions elementals. 

-  Càlcul de primitives de 
funcions compostes. 

Àrea davall d’una 
corba 

-  Relació analítica entre 
la funció i l’àrea davall 
la corba. 

-  Identificació de la 
magnitud que 
representa l’àrea 
davall la corba d’una 
funció concreta. (Per 
exemple: davall una 
funció v-t, l’àrea 
significa v · t, és a dir, 
espai recorregut.) 

Teorema fonamental 
del càlcul 

-  Atesa la gràfica d’una 

funció i= f (x), elegir 
correctament, entre 
algunes, la gràfica de   

  1.  Conéixer el concepte i 
la nomenclatura de les 
primitives (integrals 
indefinides) i dominar la 
seua obtenció (per a 
funcions elementals i 
algunes funcions 
compostes). 

  1.1.  Troba la primitiva 
(integral indefinida) 
d’una funció 
elemental. 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  1.2.  Troba la primitiva 
d’una funció en la qual 
haja de realitzar una 
substitució senzilla. 

  2.  Conéixer el procés 
d’integració i la seua 
relació amb l’àrea 
davall d’una corba. 

  2.1.  Associa una integral 
definida a l’àrea d’un 
recinte senzill. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Coneix la regla de 
Barrow i l’aplica al 
càlcul de les integrals 
definides. 

  3.  Dominar el càlcul 
d’àrees compreses 
entre dues corbes i l’eix 
X en un interval. 

  3.1.  Troba l’àrea del 
recinte limitat per una 
corba i l’eix X en un 
interval. 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 

  3.2.  Troba l’àrea 
compresa entre dues 
corbes. 



i= F (x), sent 

( ) ( )= 
x

a
F x f x dx . 

-  Construcció 
aproximada de la 
gràfica d’a partir de

( )
x

a
f x dx  la gràfica 

de i= f (x). 

Regla de Barrow 

-  Aplicació de la regla de 
Barrow per al càlcul 
automàtic d’integrals 
definides. 

 

 

Àrea tancada per una 
corba 

-  El signe de la integral. 
Diferència entre 
“integral” i “àrea 
tancada per la corba”. 

-  Càlcul de l’àrea 
tancada entre una 
corba, l’eix X i dues 
abscisses. 

-  Càlcul de l’àrea 
tancada entre dues 
corbes. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 

en el llenguatge matemàtic. 

-  Fa servir la simbologia 

matemàtica de la unitat amb 

precisió, aplicant 

coneixements previs i nous 

sobre el tema. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

-  Explica els passos realitzats 

en la resolució d’exercicis 

de càlcul d’integrals o 

resolució de problemes 

d’àrees amb precisió i 

coherència. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

-  Utilitza els recursos digitals 

a la seua disposició per a 

entrenar les estratègies 

d’integració de funcions. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

-  Cuida l’ordre i l’estètica en 

la realització dels exercicis 

(situa els símbols 

d’integració a l’altura 

adequada, escriu amb 

claredat...). 

Competències socials i 
cíviques 

Reconéixer riquesa en la 

diversitat d’opinions i idees. 

-  Respecta i aprecia diverses 

maneres d’abordar els 

exercicis proposats i 

compartix les seues idees. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball, 

superant les dificultats.  

-  Persistix en el càlcul 

d’integrals superant 

bloquejos i dificultats i no 

abandona l’exercici sense 

intentar altres camins per a 

la resolució. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 

que afavorisquen la 

comprensió rigorosa dels 

continguts. 

-  Elabora estratègies 

personals per a la resolució 

d’integrals i les exposa 

raonadament. 

  



 UNITAT 10 

Títol 
Atzar i probabilitat 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer els conceptes de probabilitat condicionada, dependència i independència 

d’esdeveniments, probabilitat total i probabilitat «a posteriori» i utilitzar-los per a calcular 

probabilitats. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Esdeveniments 

-  Operacions i propietats. 

-  Reconeixement i obtenció 
d’esdeveniments 
complementaris 
incompatibles, unió 
d’esdeveniments, intersecció 
d’esdeveniments... 

-  Propietats de les operacions 
amb esdeveniments. Lleis 
de Morgan. 

Llei dels grans nombres 

-  Freqüència absoluta i 
freqüència relativa d’un 
esdeveniment. 

-  Freqüència i probabilitat. Llei 
dels grans nombres. 

-  Propietats de la probabilitat. 

-  Justificació de les propietats 
de la probabilitat. 

  1.  Conéixer i aplicar el 
llenguatge dels 
esdeveniments i la 
probabilitat 
associada a ells així 
com les seues 
operacions i 
propietats. 

  1.1.  Expressa 
mitjançant 
operacions amb 
esdeveniments un 
enunciat. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica les lleis de la 
probabilitat per a 
obtindre la 
probabilitat d’un 
esdeveniment a 
partir de les 
probabilitats 
d’altres. 

  2.  Conéixer els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada, 
dependència i 
independència 
d’esdeveniments, 
probabilitat total i 
probabilitat «a 

  2.1.  Aplica els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada i 
independència 
d’esdeveniments 
per a trobar 
relacions teòriques 
entre ells. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 



Llei de Laplace 

-  Aplicació de la llei de 
Laplace per al càlcul de 
probabilitats senzilles. 

-  Reconeixement 
d’experiències en les quals 
no es pot aplicar la llei de 
Laplace. 

Probabilitat condicionada 

-  Dependència i 
independència de dos 
esdeveniments. 

-  Càlcul de probabilitats 
condicionades. 

Fórmula de la probabilitat 
total 

-  Càlcul de probabilitats totals. 

 

Fórmula de Bayes 

-  Càlcul de probabilitats «a 
posteriori». 

Taules de contingència 

-  Possibilitat de visualitzar 
gràficament processos i 
relacions probabilístics: 
taules de contingència. 

-  Maneig i interpretació de les 
taules de contingència per a 
plantejar i resoldre alguns 
tipus de problemes de 
probabilitat. 

Diagrama en arbre 

-  Possibilitat de visualitzar 
gràficament processos i 
relacions probabilístics. 

-  Utilització del diagrama en 
arbre per a descriure el 
procés de resolució de 
problemes amb experiències 
compostes. Càlcul de 
probabilitats totals i 
probabilitats «a posteriori». 

posteriori» i utilitzar-
los per a calcular 
probabilitats. 

  2.2.  Calcula 
probabilitats 
plantejades 
mitjançant 
enunciats que 
poden donar lloc a 
una taula de 
contingència. 

  2.3.  Calcula 
probabilitats totals 
o «a posteriori» 
utilitzant un 
diagrama en arbre 
o les fórmules 
corresponents. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes.  

-  Definix de manera crítica i 

argumentada la seua visió 

personal sobre l’atzar i el 

càlcul de probabilitats 

aplicat a contextos reals, 

posa exemples i dóna raons 

per a donar suport als seus 

arguments. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 

textos escrits i orals. 

-  Reformula els enunciats 

dels problemes amb les 

seues pròpies paraules 

mostrant comprendre’ls. 

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús 

de les tecnologies. 

-  Mostra tindre criteri per a 

l’ús adequat de les eines 

tecnològiques al servei de la 

resolució de problemes de 

probabilitat. 

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a 

les persones que han 

contribuït al seu 

desenvolupament. 

-  Coneix els autors més 

rellevants en la història del 

càlcul de probabilitats, les 

seues aportacions i 

motivacions per a treballar 

aquesta disciplina. 

Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels 

més desfavorits i respecte 

als diferents ritmes i 

potencialitats. 

-  Mostra una actitud 

respectuosa davant dels 

diferents ritmes 

d’aprenentatge i treball que 

es donen en la classe. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Assumir riscos en el 

desenvolupament de les 

tasques o els projectes. 

-  Afronta els problemes de 

probabilitat com un repte 

assumint riscos a l’hora 

d’iniciar els processos de 

resolució, utilitzant 

estratègies divergents o 

idees pròpies. 



Competència per a 
aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

-  Verbalitza els seus 

assoliments i bloquejos en 

la resolució d’exercicis, 

problemes i en la 

comprensió de continguts 

de probabilitat. 

 

 

 UNITAT 11 

Títol 
Les mostres estadístiques 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer el paper de les mostres, el seu tractament i el tipus de conclusions que poden 

obtindre-se’n per a la població. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials  i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Població i mostra 

-  El paper de les mostres. 

-  Per què es recorre a les 
mostres: identificació, 
en cada cas, dels 
motius pels quals un 
estudi s’analitza a partir 
d’una mostra en 
comptes de sobre la 
població per complet. 

Característiques 
rellevants d’una mostra 

-  Mida. Constatació del 
paper que juga la mida 
de la mostra. 

  1.  Conéixer el paper de 
les mostres, les seues 
característiques, el 
procés del mostreig i 
algunes de les 
diferents maneres 
d’obtindre mostres 
aleatòries (sorteig, 
sistemàtic, estratificat). 

  1.1.  Identifica quan un 
col·lectiu és població 
o és mostra, raona 
per què s’ha de 
recórrer a una mostra 
en una circumstància 
concreta, comprén 
que una mostra ha de 
ser aleatòria i d’una 
mida adequada a les 
circumstàncies de 
l’experiència. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Descriu, calculant els 
elements bàsics, el 
procés per a realitzar 
un mostreig per 



-  Aleatorietat. Distinció de 
mostres aleatòries 
d’altres que no ho són. 

Mostreig. Tipus de 
mostreig aleatori 

-  Mostreig aleatori 
simple. 

-  Mostreig aleatori 
sistemàtic. 

-  Mostreig aleatori 
estratificat. 

-  Utilització dels nombres 
aleatoris per a obtindre 
a l’atzar un nombre 
d’entre N. 

sorteig, sistemàtic o 
estratificat. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 

sobre ciència i tecnologia per 

a solucionar problemes, 

comprendre el que ocorre al 

nostre voltant i respondre 

preguntes. 

-  Utilitza de manera 

argumentada els 

coneixements sobre 

mostres estadístiques per a 

realitzar crítiques sobre 

processos estadístics reals. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

-  Utilitza el llenguatge amb 

precisió i correcció 

lingüística per a respondre 

als exercicis proposats. 

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 

tecnologies per a millorar el 

treball i facilitar la vida diària. 

-  Busca i maneja recursos 

digitals per iniciativa pròpia 

que faciliten el procés 

estadístic. 

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 

patrimoni cultural mundial als 

seus diferents vessants 

(artisticoliterària, etnogràfica, 

científic-tècnica...), i cap a 

les persones que han 

contribuït al seu 

desenvolupament. 

-  Percep la importància de 

l’estadística en el context 

actual i les aportacions a la 

ciència en la seua evolució 

històrica. 

Competències socials i 
cíviques 

Conéixer les activitats 

humanes, adquirir una idea 

de la realitat històrica a partir 

de diferents fonts, i identificar 

les implicacions que té viure 

en un Estat social i 

democràtic de dret ratificat 

per una constitució. 

-  Aplica els coneixements 

estadístics a la comprensió i 

anàlisi dels processos de 

participació democràtica. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Generar noves i divergents 

possibilitats des de 

coneixements previs d’un 

tema. 

-  Realitza aportacions sobre 

els exercicis i continguts de 

manera original i amb 

propostes creatives. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 

processos d’aprenentatge. 

-  Es mostra conscient dels 

seus coneixements adquirits 

i dels no adquirits en relació 

amb la unitat. 



  



 UNITAT 12 

Títol 
Inferència estadística. Estimació de la mitjana 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Prenent com a base la corba normal i el coneixement teòric de la distribució de les mitjanes 

mostrals, realitzar inferències estadístiques sobre el valor de la mitjana d’una població a 

partir d’una mostra. 

 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Distribució normal 

-  Maneig destre de la 
distribució normal. 

-  Obtenció d’intervals 
característics. 

Teorema central del límit 

-  Comportament de les 
mitjanes de les mostres de 
mida n: teorema central del 
límit. 

-  Aplicació del teorema 
central del límit per a 
l’obtenció d’intervals 
característics per a les 
mitjanes mostrals. 

Estadística inferencial 

-  Estimació puntual i 
estimació per interval. 

. Interval de confiança. 

. Nivell de confiança. 

-  Descripció de com influïx la 

  1.  Conéixer les 
característiques de 
la distribució 
normal, interpretar 
els seus 
paràmetres i 
utilitzar-la per a 
calcular 
probabilitats amb 
ajuda de les taules. 

  1.1.  Calcula probabilitats 
en una distribució  

N( ) . CAA, 

CCL, 

CMTC 

  1.2.  Obté l’interval 

característic (  k) 
corresponent a una 
certa probabilitat. 

  2.  Conéixer i aplicar el 
teorema central del 
límit per a descriure 
el comportament 
de les mitjanes de 
les mostres d’una 
certa mida extretes 
d’una població de 
característiques 
conegudes. 

  2.1.  Descriu la distribució 
de les mitjanes 
mostrals 
corresponents a una 
població coneguda 

(amb n 30 o bé amb 
la població normal), i 
calcula probabilitats 
relatives a elles. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSC, 

CMCT 
  2.2.  Troba l’interval 

característic 
corresponent a les 
mitjanes de certa 
mida extretes d’una 



mida de la mostra en una 
estimació: com varien 
l’interval de confiança i el 
nivell de confiança. 

Interval de confiança per a 
la mitjana 

-  Obtenció d’intervals de 
confiança per a la mitjana. 

Relació entre la mida de la 
mostra, el nivell de 
confiança i la cota d’error 

-  Càlcul de la mida de la 
mostra que s’ha d’utilitzar 
per a realitzar una 
inferència amb certes 
condicions d’error i de 
nivell de confiança. 

certa població i 
corresponent a una 
probabilitat. 

  3.  Conéixer, 
comprendre i 
aplicar la relació 
que existix entre la 
mida de la mostra, 
el nivell de 
confiança i l’error 
màxim admissible 
en la construcció 
d’intervals de 
confiança per a la 
mitjana. 

  3.1.  Construïx un interval 
de confiança per a la 
mitjana coneixent la 
mitjana mostral, la 
mida de la mostra i el 
nivell de confiança. SIEP, 

CSC, 

CMCT 

  3.2.  Calcula la mida de la 
mostra o el nivell de 
confiança quan es 
coneixen els altres 
elements de l’interval. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   
Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Reconéixer la importància de 

la ciència en la nostra vida 

quotidiana. 

-  Analitza processos 

estadístics d’actualitat amb 

arguments matemàtics. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 

adequat, les estructures 

lingüístiques i les normes 

ortogràfiques i gramaticals 

per a elaborar textos escrits i 

orals. 

-  Descriu per escrit amb 

claredat i correcció els 

passos a realitzar en un 

exercici. 

Competència digital 

Comprendre els missatges 

que vénen dels mitjans de 

comunicació. 

-  Realitza un comentari crític 

de les notícies dels mitjans 

de comunicació amb 

contingut estadístic, posa 

exemples d’actualitat i 

aplica els continguts 

treballats en contextos 

diversos. 

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals 

del patrimoni natural i de 

l’evolució del pensament 

científic. 

-  Aprecia el valor del rigor 

matemàtic en la comprensió 

del món actual. 

Competències socials i 
cíviques 

Concebre una escala de 

valors pròpia i actuar 

conforme a ella. 

-  Elabora opinions i criteris 

propis en relació amb 

l’estadísitica i el seu ús en 

contextos actuals. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Optimitzar l’ús de recursos 

materials i personals per a la 

consecució d’objectius. 

-  Fa servir coneixements i 

recursos adaptats al seu 

nivell de coneixements per a 

resoldre els exercicis i 

problemes proposats. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 

d’objectius d’aprenentatge. 

-  Autoavalua amb sentit crític 

i constructiu els seus 

processos d’aprenentatge. 

  



 UNITAT 13 

Títol 
Inferència estadística. Estimació d’una proporció 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Prenent com a base la distribució binomial i la seua aproximació a la corba normal, deduir la 

distribució de proporcions mostrals i, a partir d’ella, inferir una proporció (o una probabilitat) 

en una població a partir d’una mostra. 

 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES/ COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    
Distribució binomial 

-  Aproximació a la 
normal. 

-  Càlcul de probabilitats 
en una distribució 
binomial mitjançant la 
seua aproximació a la 
normal corresponent. 

Distribució de 
proporcions mostrals 

-  Obtenció d’intervals 
característics per a les 
proporcions mostrals. 

Interval de confiança 
per a una proporció  
(o una probabilitat) 

-  Obtenció d’intervals de 
confiança per a la 
proporció. 

-  Càlcul de la mida de la 
mostra que s’ha 

  1.  Conéixer les 
característiques de  
la distribució binomial 
B (n, p), l’obtenció dels 

paràmetres , i la 
seua similitud  
amb una de normal

( ),N np npq  quan n · 

p 5. 

  1.1.  Atesa una distribució 
binomial, reconeix la 
possibilitat 
d’aproximar-la per una 
de normal, obté els 
seus paràmetres i 
calcula probabilitats a 
partir d’ella. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CMCT 

  2.  Conéixer, comprendre 
i aplicar les 
característiques de la 
distribució de les 
proporcions mostrals i 
calcular probabilitats 
relatives a elles. 

  2.1.  Descriu la distribució 
de les proporcions 
mostrals corresponent 
a una població 
coneguda i calcula 
probabilitats relatives 
a ella. 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSC 
  2.2.  Per a una certa 

probabilitat, troba 
l’interval característic 
corresponent de les 
proporcions en 



d’utilitzar per a realitzar 
una inferència sobre 
una proporció amb 
certes condicions 
d’error màxim 
admissible i de nivell de 
confiança. 

mostres d’una certa 
mida. 

  3.  Conéixer, comprendre 
i aplicar la relació que 
existix entre la mida de 
la mostra, el nivell de 
confiança i l’error 
màxim admissible en 
la construcció 
d’intervals de 
confiança per a 
proporcions i 
probabilitats. 

  3.1.  Construïx un interval 
de confiança per a la 
proporció (o la 
probabilitat) coneixent 
una proporció mostral, 
la mida de la mostra i 
el nivell de confiança. 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CMCT 

  3.2.  Calcula la mida de la 
mostra o el nivell de 
confiança quan es 
coneixen els altres 
elements de l’interval. 

 
 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   
Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Organitzar la informació 

utilitzant procediments 

matemàtics. 

-  Crea taules a partir de 

dades i interpreta 

correctament les donades. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 

correcció, adequació i 

coherència. 

-  Expressa amb un discurs 

fluid i correcte des del punt 

de vista lingüístic l’anàlisi de 

la solució dels problemes i 

la seua interpretació. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 

la construcció de 

coneixement. 

-  Aprofundix en els continguts 

del tema a partir de les eina 

digitals propostes. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 

presentacions amb sentit 

estètic. 

-  Cuida la realització de 

gràfics o taules amb sentit 

d’ordre i estètica. 

Competències socials i 
cíviques 

Concebre una escala de 

valors pròpia i actuar 

conforme a ella. 

-  Desenvolupa el sentit crític 

a l’hora d’elaborar una 

opinió a partir del 

coneixement matemàtic de 

processos. 



Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Trobar possibilitats en 

l’entorn que d’altres no 

aprecien. 

-  Vincula els aprenentatges a 

situacions personals i troba 

oportunitats per a aplicar-

los. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 

millora del pensament 

creatiu, crític, emocional, 

interdependent... 

-  Troba relació entre els 

continguts treballats i altres 

àmbits. 

 

Temporalització 
 

2n BATX SOCIAL. 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T2.Àlgebra 
T3.Determinants 
T4.Programació Lineal 
 

T5.Límits.Continuïtat 
T6. Derivades 
T7.Aplicacions a la derivada 
T8.Representació gràfica 
 
 

T9.Integrals 
T10. Probabilitat. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



2N BATXILLERAT MATEMÀTIQUES II 

   

UNITAT 1 

Títol 

Àlgebra de matrius 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les matrius, les seues operacions i aplicacions, i utilitzar-les per a resoldre problemes. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Matrius 

-  Conceptes bàsics: vector 
fila, vector columna, 
dimensió, matriu quadrada, 
traslladada, simètrica, 
triangular... 

Operacions amb matrius 

-  Suma, producte per un 
nombre, producte. 
Propietats. 

Matrius quadrades 

-  Matriu unitat. 

-  Matriu inversa d’una altra. 

-  Obtenció de la inversa 
d’una matriu pel mètode de 
Gauss. 

-  Resolució d’equacions 
matricials. 

n-tuples de nombres reals 

-  Dependència i 
independència lineal. 
Propietat fonamental. 

  1.  Conéixer i utilitzar 
eficaçment les matrius, 
les seues operacions i 
les seues propietats. 

  1.1.  Realitza operacions 
combinades amb 
matrius. 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conéixer el significat 
de rang d’una matriu i 
calcular-lo mitjançant 
el mètode de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rang d’una 
matriu numèrica. CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Relaciona el rang 
d’una matriu amb la 
dependència lineal de 
les seues files o les 
seues columnes. 

  3.  Resoldre problemes 
algebraics mitjançant 
matrius i les seues 
operacions. 

  3.1.  Expressa un enunciat 
mitjançant una relació 
matricial, el resol i 
interpreta la solució 
dins del context de 
l’enunciat. 

CCL, 

CMCT, 

CD 



-  Obtenció d’una 
n-tupla combinació lineal 
d’altres. 

-  Constatació de si un 
conjunt de n-tuples és LD  
o LI. 

Rang d’una matriu 

-  Obtenció del rang d’una 
matriu per observació dels 
seus elements (en casos 
evidents). 

-  Càlcul del rang d’una 
matriu pel mètode de 
Gauss. 

-  Discussió del rang d’una 
matriu dependent d’un 
paràmetre. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 
   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 
seleccionant les dades i les 
estratègies apropiades. 

-  Escriu de manera raonada 
cada pas als exercicis 
realitzats. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Seguix el desenvolupament 
dels problemes guiats de 
manera autònoma, 
realitzant els passos 
enunciats.  

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 
a la recerca d’informació.  

-  Busca informació suggerida 
en el tema a través de 
diverses fonts d’informació, 
seleccionant la mateixa 
partint de la font consultada.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals 
del patrimoni natural i de 
l’evolució del pensament 
científic. 

-  Analitza críticament 
l’aportació de les diferents 
civilitzacions a la història de 
l’àlgebra. 

Competències socials i 
cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball, i per a la resolució de 
conflictes. 

-  Es mostra receptiu a les 
idees dels altres, encara 
que no coincidisquen amb la 
seua.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un 
tema. 

-  Desenvolupa diverses 
estratègies pròpies per a 
afrontar una situació 
problemàtica.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge. 

-  Autoavalua els seus 
exercicis i aprenentatges de 
manera eficaç, no cometent 
els mateixos errors en 
treballs posteriors. 

  



 UNITAT2 

Títol 

Determinants 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer el significat dels determinants i les seues propietats, calcular el seu valor i aplicar-

los a l’obtenció del rang d’una matriu. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials  i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Determinants d’ordres dos i 
tres 

-  Determinants d’ordre dos. 
Propietats. 

-  Determinants d’ordre tres. 
Propietats. 

-  Càlcul de determinants d’ordre 
tres per la regla de Sarrus. 

Determinants de 
ordre n 

-  Menor d’una matriu. Menor 
complementari i adjunt d’un 
element d’una matriu quadrada. 
Propietats. 

-  Desenvolupament d’un 
determinant pels elements 
d’una línia. 

  1.  Dominar 
l’automatisme per 
al càlcul de 
determinants. 

  1.1.  Calcula el valor 
numèric d’un 
determinant o obté 
l’expressió d’un 
determinant  

3 3 amb alguna 
lletra. 

CMCT, 

CD 

  2.  Conéixer les 
propietats dels 
determinants i 
aplicar-les per al 
càlcul d’aquests. 

  2.1.  Obté el 
desenvolupament (o 
el valor) d’un 
determinant en què 
intervenen lletres, fent 
ús raonat de les 
propietats dels 
determinants. 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Reconeix les 
propietats que 
s’utilitzen en les 
igualtats entre 
determinants. 



-  Càlcul d’un determinant «fent 
zeros» en una de les seues 
línies. 

-  Aplicacions de les propietats 
dels determinants en el càlcul 
d’aquests i en la comprovació 
d’identitats. 

Rang d’una matriu mitjançant 
determinants 

-  El rang d’una matriu com el 
màxim ordre dels seus menors 
no nuls. 

-  Determinació del rang d’una 
matriu a partir dels seus 
menors. 

Càlcul de la inversa d’una 
matriu 

-  Expressió de la inversa d’una 
matriu a partir dels adjunts dels 
seus elements. 

-  Càlcul de la inversa d’una 
matriu mitjançant determinants. 

  3.  Conéixer la 
caracterització del 
rang d’una matriu 
per l’ordre dels 
seus menors, i 
aplicar-la a casos 
concrets. 

  3.1.  Troba el rang d’una 
matriu numèrica 
mitjançant 
determinants. 

CMCT, 

SIEP   3.2.  Discutix el valor del 
rang d’una matriu en 
què intervé un 
paràmetre. 

  4.  Calcular la inversa 
d’una matriu 
mitjançant 
determinants. 

  4.1.  Reconeix l’existència 
o no de la inversa 
d’una matriu i la 
calcula en el seu cas. 

CMCT, 

CAA 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Utilitza els termes precisos 
per a referir-se a objectes o 
conceptes matemàtics. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 
adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i 
orals. 

-  Escriu amb correcció 
gramatical i ortogràfica als 
exercicis escrits.   

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Utilitza la calculadora 
científica amb facilitat, 
introduint les dades de 
l’operació de manera 
correcta.  

Consciència i expressions 
culturals 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Respecta els diferents 
ritmes de treball a l’aula.  

Competències socials i 
cíviques 

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

-  Realitza aportacions 
pertinents de manera 
voluntària i oportuna a 
l’aula. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats.  

-  Mostra perseverança en la 
resolució d’exercicis i 
problemes, no abandonant 
a la primera dificultat que 
troba. 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 
que afavorisquen la 
comprensió rigorosa dels 
continguts. 

-  Integra aprenentatges de 
cursos passats en el 
desenvolupament dels 
continguts de la unitat, 
donant compte d’ells.  

  



 UNITAT3 

Títol 

Sistemes d’equacions 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Utilitzar les matrius i els determinants per a interpretar els sistemes d’equacions i resoldre’ls 

mitjançant diversos mètodes. Fer ús dels sistemes en la resolució de problemes. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Sistemes d’equacions 
lineals 

-  Sistemes equivalents. 

-  Transformacions que 
mantenen l’equivalència. 

-  Sistema compatible, 
incompatible, determinat, 
indeterminat. 

-  Interpretació geomètrica 
d’un sistema d’equacions 
amb dos o tres incògnites 
segons siga compatible o 
incompatible, determinat o 
indeterminat. 

Mètode de Gauss 

-  Estudi i resolució de 
sistemes pel mètode de 
Gauss.  

  1.  Dominar els conceptes 
i la nomenclatura 
associats als sistemes 
d’equacions i les 
seues solucions 
(compatible, 
incompatible, 
determinat, 
indeterminat), i 
interpretar-los 
geomètricament per a 
2 i 3 incògnites. 

  1.1.  Coneix el que 
significa que un 
sistema siga 
incompatible o 
compatible, 
determinat o 
indeterminat, i aplica 
aquest coneixement 
per a formar un 
sistema d’un cert 
tipus o per a 
reconéixer-ho. 

CMCT, 

CCL 

  1.2.  Interpreta 
geomètricament 
sistemes lineals de 2, 
3 o 4 equacions amb 
2 o 3 incògnites. 

  2.  Conéixer i aplicar el 
mètode de Gauss per 
a estudiar i resoldre 
sistemes d’equacions 
lineals. 

  2.1.  Resol sistemes 
d’equacions lineals 
pel mètode de Gauss. 

CMCT, 

CEC 



Teorema de Rouché 

-  Aplicació del teorema de 
Rouché a la discussió de 
sistemes d’equacions. 

Regla de Cramer 

-  Aplicació de la regla de 
Cramer a la resolució de 
sistemes.  

Sistemes homogenis 

-  Resolució de sistemes 
homogenis. 

Discussió de sistemes 

-  Aplicació del teorema de 
Rouché i de la regla de 
Cramer a la discussió i la 
resolució de sistemes 
dependents d’un o més 
paràmetres. 

 

Expressió matricial d’un 
sistema d’equacions 

-  Resolució de sistemes 
d’equacions donats en 
forma matricial. 

Resolució de problemes 
mitjançant equacions 

-  Traducció a sistema 
d’equacions d’un 
problema, resolució i 
interpretació de la solució. 

  3.  Conéixer el teorema 
de Rouché i la regla de 
Cramer i utilitzar-los 
per a la discussió i la 
resolució de sistemes 
d’equacions. 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché per a 
dilucidar com és un 
sistema d’equacions 
lineals amb 
coeficients numèrics. 

CMCT, 

SIEP 

  3.2.  Aplica la regla de 
Cramer per a resoldre 
un sistema 
d’equacions lineals, 

2 2 o 3 3, amb 
solució única. 

  3.3.  Cataloga com és 
(teorema de Rouché) 
i resol, en el seu cas, 
un sistema 
d’equacions lineals 
amb coeficients 
numèrics. 

  3.4.  Discutix i resol un 
sistema d’equacions 
dependent d’un 
paràmetre. 

  4.  Resoldre matricialment 

sistemes n n 
mitjançant l’obtenció 
de la inversa de la 
matriu dels coeficients. 

  4.1.  Expressa 
matricialment un 
sistema d’equacions i, 
si és possible, el resol 
trobant la inversa de 
la matriu dels 
coeficients.  

CMCT, 

CAA 

  5.  Resoldre problemes 
algebraics mitjançant 
sistemes d’equacions. 

  5.1.  Expressa 
algebraicament un 
enunciat mitjançant 
un sistema 
d’equacions, el resol i 
interpreta la solució 
dins del context de 
l’enunciat. 

CMCT, 

CCL 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 
sobre ciència i tecnologia per 
a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes. 

-  Identifica les aportacions de 
l’àlgebra en la resolució de 
problemes matemàtics i en 
l’evolució de la disciplina 
històricament.  

Competència en 

comunicació lingüística 

Mantindre una actitud 
favorable cap a la lectura. 

-  Consulta els recursos de la 
matèria i amplia els seus 
coneixements.  

Competència digital 
Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Utilitza els recursos digitals 
facilitats per a enriquir el 
seu aprenentatge. 

Consciència i expressions 

culturals 

Apreciar els valors culturals 
del patrimoni natural i de 
l’evolució del pensament 
científic. 

-  Utilitza pensament 
matemàtic per a ajudar-se a 
codificar les situacions 
problemàtiques i valora el 
seu ús.   

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte 
als diferents ritmes i 
potencialitats. 

-  S’oferix per a ajudar els 
companys i companyes a 
resoldre dubtes.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Encomanar entusiasme per 
la tasca i tindre confiança en 
les possibilitats d’assolir 
objectius. 

-  Expressa confiança en les 
possibilitats de resolució de 
problemes i la transmet a 
les seues companyes i 
companys. 

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 
que afavorisquen la 
comprensió rigorosa dels 
continguts. 

-  Transferix coneixements 
anteriors sobre resolució 
d’equacions als nous 
continguts de la unitat.  



UNITAT 4 

Títol 

Vectors en l’espai 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer els vectors de l’espai tridimensional i les seues operacions, i utilitzar-los per a la 

resolució de problemes geomètrics. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    
Vectors  
en l’espai  

-  Operacions. Interpretació 
gràfica. 

-  Combinació lineal. 

-  Dependència i 
independència lineal. 

-  Base. Coordenades. 

Producte escalar de 
vectors  

-  Propietats. 

-  Expressió analítica. 

-  Càlcul del mòdul d’un 
vector. 

-  Obtenció d’un vector amb 
la direcció d’un altre i 
mòdul predeterminat. 

-  Obtenció de l’angle format 

  1.  Conéixer els vectors 
de l’espai 
tridimensional i les 
seues operacions, i 
utilitzar-los per a la 
resolució de 
problemes 
geomètrics. 

  1.1.  Realitza operacions 
elementals (suma i 
producte per un nombre) 
amb vectors, donats 
mitjançant les seues 
coordenades, 
comprenent i manejant 
correctament els 
conceptes de 
dependència i 
independència lineal, 
així com el de base. 

  1.2.  Domina el producte 
escalar de dos vectors, 
el seu significat 
geomètric, la seua 
expressió analítica i les 
seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(mòdul d’un vector, 
angle de dos vectors, 
vector projecció d’un 
vector sobre l’altre i 
perpendicularitat de 
vectors). 

CCL, 

CAA, 

CMCT 



per dos vectors. 

-  Identificació de la 
perpendicularitat de dos 
vectors. 

-  Càlcul del vector i projecció 
d’un vector sobre la 
direcció d’un altre. 

Producte vectorial de 
vectors 

-  Propietats. 

-  Expressió analítica. 

-  Obtenció d’un vector 
perpendicular a uns altres 
dos. 

-  Càlcul de l’àrea del 
paral·lelogram determinat 
per dos vectors. 

Producte mixt de tres 
vectors 

-  Propietats. 

-  Expressió analítica. 

-  Càlcul del volum d’un 
paral·lelepípede determinat 
per tres vectors. 

-  Identificació de si tres 
vectors són linealment 
independents mitjançant el 
producte mixt. 

  1.3.  Domina el producte 
vectorial de dos vectors, 
el seu significat 
geomètric, la seua 
expressió analítica i les 
seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(vector perpendicular a 
d’altres dos, àrea del 
paral·lelogram 
determinat per dos 
vectors). 

  1.4.  Domina el producte mixt 
de tres vectors, el seu 
significat geomètric, la 
seua expressió analítica 
i les seues propietats, i 
l’aplica a la resolució de 
problemes geomètrics 
(volum del 
paral·lelepípede 
determinat per tres 
vectors, decisió de si 
tres vectors són 
linealment 
independents). 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Conéixer i utilitzar els 
elements matemàtics bàsics. 

-  Descriu amb precisió 
definicions i relacions 
matemàtiques entre vectors.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 
adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i 
orals. 

-  Explica de manera coherent 
i argumentada el procés de 
resolució d’un exercici 
plantejat.  

Competència digital 

Fer servir diferents fonts per 
a la recerca d’informació. 

-  Utilitza fonts seleccionades 
de manera pròpia per a 
enriquir els aprenentatges.  

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Presenta els treballs escrits 
amb ordre i neteja, mostrant 
gust pel treball ben fet.  

Competències socials i 
cíviques 

Aplicar drets i deures de la 
convivència ciutadana en el 
context de l’escola. 

-  Respecta les normes 
establides en el 
funcionament de 
l’assignatura i de la classe 
per iniciativa personal. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 
en funció de la dificultat de la 
tasca. 

-  Demana ajuda després 
d’intentar resoldre les 
dificultats en la tasca amb 
els seus propis mitjans 
(consultant diverses fonts, 
revisant exercicis anteriors o 
similars, revisant exercicis 
resolts...). 

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Gestionar els recursos i les 
motivacions personals en 
favor de l’aprenentatge. 

-  Venç amb recursos 
personals les resistències 
cap al contingut per la seua 
abstracció o dificultat i 
mostra un tarannà receptiu 
cap a l’aprenentatge.  

  



 UNITAT5 

Títol 

Punts, rectes i plans en l’espai 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Utilitzar els vectors per a l’estudi de rectes i plans. Resoldre problemes afins: inclusió, 

paral·lelisme, posicions relatives, etcètera. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiqu es en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Sistema de referència en 
l’espai 

-  Coordenades d’un punt. 

-  Representació de punts en 
un sistema de referència 
ortonormal. 

Aplicació dels vectors a 
problemes geomètrics 

-  Punt que dividix a un 
segment en una raó 
donada. 

-  Simètric d’un punt respecte 
de l’altre. 

-  Comprovació de si tres o 
més punts estan alineats. 

Equacions d’una recta 

-  Equacions vectorial, 
paramètriques, contínua i 
implícita de la recta. 

-  Estudi de les posicions 

  1.  Utilitzar un sistema de 
referència ortonormal 
en l’espai i, en ell, 
resoldre problemes 
geomètrics fent ús dels 
vectors quan convinga. 

  1.1.  Representa punts de 
coordenades senzilles 
en un sistema de 
referència ortonormal. 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Utilitza els vectors per 
a resoldre alguns 
problemes 
geomètrics: punts de 
divisió d’un segment 
en parts iguals, 
comprovació de punts 
alineats, simètric d’un 
punt respecte de 
l’altre... 

  2.  Dominar les diferents 
formes d’equacions de 
rectes i de plans, i 
utilitzar-les per a 
resoldre problemes 
afins: pertinença de 
punts a rectes o a 
plans, posicions 
relatives de dues 
rectes, de recta i pla, 
de dos plans... 

  2.1.  Resol problemes 
afins entre rectes 
(pertinença de punts, 
paral·lelisme, 
posicions relatives) 
utilitzant qualsevol de 
les expressions 
(paramètriques, 
implícita, contínua...). 

CCL, 

CMCT 

  2.2. Resol problemes afins 
entre plans 
(pertinença de punts, 



relatives de dues rectes. 

Equacions d’un pla 

-  Equacions vectorial, 
paramètriques i implícita 
d’un pla. Vector normal. 

-  Estudi de la posició relativa 
de dos o més plans. 

-  Estudi de la posició relativa 
d’un pla i una recta. 

paral·lelisme...) 
utilitzant qualsevol de 
les seues expressions 
(implícita o 
paramètriques). 

  2.3.  Resol problemes 
afins entre rectes i 
plans. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents 
àmbits (biològic, geològic, 
físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

-  Inferix de l’experiència i 
l’observació d’exercicis 
bàsics, regles o estratègies 
per a resoldre exercicis de 
més complexitat. 

Competència en 

comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 
adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i 
orals. 

-  Expressa amb correcció 
lingüística i precisió els 
passos de resolució d’un 
exercici. 

Competència digital 
Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària. 

-  Utilitza recursos digitals per 
a treballar i aprofundir en les 
tres dimensions de l’espai. 

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida les representacions 
gràfiques necessàries per a 
comprendre els problemes 
quant a claredat i 
presentació.  

Competències socials i 

cíviques 

Desenvolupar la capacitat de 
diàleg amb els altres en 
situacions de convivència i 
treball, i per a la resolució de 
conflictes. 

-  Mostra actitud dialogant 
davant de conflictes 
produïts per idees oposades 
en la manera de resoldre un 
exercici.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Optimitzar recursos 
personals basant-se en les 
fortaleses pròpies. 

-  Posa en joc durant els 
processos d’aprenentatge 
les seues fortaleses i 
recursos personals, i regula 
aquells aspectes personals 
que poden entorpir el seu 
aprenentatge.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 
personals com a aprenent: 
estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, 
funcions executives. 

-  Utilitza les seues fortaleses 
personals en l’aprenentatge 
per a comprendre i 
visualitzar els exercicis de 
d’objectes matemàtics en 
l’espai.  

  



 UNITAT6 

Títol 
Problemes mètrics 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Utilitzar les propietats dels vectors (productes escalar, vectorial i mixt) i les equacions de 

rectes i plans per a resoldre problemes mètrics en l’espai: obtenció d’angles, distàncies, 

àrees, volums... 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Angles entre rectes i 
plans 

-  Vector direcció d’una 
recta i vector normal a 
un pla. 

-  Obtenció de l’angle 
entre dues rectes, entre 
dos plans o entre recta i 
pla. 

Distància entre  
punts, rectes  
i plans 

-  Càlcul de la distància 
entre dos punts. 

-  Càlcul de la distància 
d’un punt a una recta 
per diversos 
procediments. 

-  Distància d’un punt a un 
pla mitjançant la 
fórmula. 

  1.  Obtindre l’angle que 
formen dues rectes, una 
recta i un pla o dos 
plans. 

  1.1.  Calcula els angles 
entre rectes i plans. 
Obté una recta o un 
pla coneixent, com 
una de les dades, 
l’angle que forma amb 
una altra figura (recta 
o pla). 

CMCT, 

CCL 

  2.  Trobar la distància entre 
dos punts, d’un punt a 
una recta, d’un punt a un 
pla o entre dues rectes 
que es creuen. 

  2.1.  Troba la distància 
entre dos punts o d’un 
punt a un pla. 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Troba la distància d’un 
punt a una recta 
mitjançant el pla 
perpendicular a la 
recta que passa pel 
punt, o bé fent ús del 
producte vectorial. 

  2.3.  Troba la distància 
entre dues rectes que 
es creuen, justificant el 
procés seguit. 

  3.  Trobar àrees i volums   3.1.  Troba l’àrea d’un 
paral·lelogram o d’un 

CMCT, 



-  Càlcul de la distància 
entre dues rectes per 
diversos procediments. 

Àrea d’un triangle  
i volum d’un tetraedre 

-  Càlcul de l’àrea d’un 
paral·lelogram i d’un 
triangle. 

-  Càlcul del volum d’un 
paral·lelepípede i d’un 
tetraedre. 

Llocs geomètrics en 
l’espai 

-  Pla mediador d’un 
segment. 

-  Pla bisector d’un angle 
diedre. 

 

 

 

 

-  Algunes de quàdriques 
(esfera, el·lipsoide, 
hiperboloide, 
paraboloide) com llocs 
geomètrics. 

-  Obtenció del centre i del 
radi d’una esfera 
donada mitjançant la 
seua equació. 

utilitzant el producte 
vectorial o el producte 
mixt de vectors. 

triangle. CAA 

  3.2.  Troba el volum d’un 
paral·lelepípede o d’un 
tetraedre. 

  4.  Resoldre problemes 
mètrics variats. 

  4.1.  Troba el simètric d’un 
punt respecte d’una 
recta o d’un pla. 

CMCT, 

CEC 

  4.2.  Resol problemes 
geomètrics en què 
intervinguen 
perpendicularitats, 
distàncies, angles, 
incidència, 
paral·lelisme... 

 

 

  5.  Obtindre analíticament 
llocs geomètrics. 

  5.1.  Obté l’expressió 
analítica d’un lloc 
geomètric espacial 
definit per alguna 
propietat, i identifica la 
figura que es tracta. 

CMCT, 

SIEP 

  5.2.  Escriu l’equació d’una 
esfera a partir del seu 
centre i la seua ràdio, i 
reconeix el centre i el 
radi d’una esfera 
donada per la seua 
equació. 

  5.3.  Relaciona l’equació 
d’un el·lipsoide, 
hiperboloide o 
paraboloide amb la 
seua representació 
gràfica. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Definix amb exactitud 
matemàtica els conceptes 
geomètrics i els anomena 
de manera precisa.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, 
escolta atenta a 
l’interlocutor... 

-  Realitza escolta activa en 
els moments d’explicació o 
discussió sobre el mètode 
de resolució d’un exercici o 
problema.  

Competència digital 

Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària. 

-  Busca recursos digitals per 
iniciativa pròpia per a 
representar amb més 
facilitat els objectes 
geomètrics.  

Consciència i expressions 
culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a 
les persones que han 
contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Mostra interés per conéixer 
l’origen històric de la 
geometria i la seua 
evolució.  

Competències socials i 
cíviques 

Involucrar-se o promoure 
accions amb una finalitat 
social. 

-  Promou o acompanya 
iniciatives per a millorar els 
aprenentatges sobre el 
contingut, tenint en compte 
a tota la classe, i proposa 
millores en la 
temporalització o en els 
recursos utilitzats.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Trobar possibilitats en 
l’entorn que d’altres no 
aprecien. 

-  Troba, per a la resolució 
dels exercicis, possibilitats 
noves i originals.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament 
creatiu, crític, emocional, 
interdependent... 

-  Desenvolupa estratègies 
personals per a relacionar 
els continguts previs sobre 
el tema amb els nous 
continguts.   

  



 UNITAT 7 

Títol 
Límits de funcions. Continuïtat 

. 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Revisar els conceptes i els procediments lligats als límits de funcions i ampliar-los amb noves 

tècniques.  

  2. Aprofundir en la continuïtat de funcions amb el teorema de Bolzano i les propietats que del 

mateix es deriven.  

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Límit d’una funció 

-  Límit d’una funció quan 

x→ +,  

x→ – o x→ a. 
Representació gràfica. 

-  Límits laterals. 

-  Operacions amb límits 
finits. 

Expressions infinites 

-  Infinits del mateix ordre. 

-  Infinit d’ordre superior a 
un altre. 

-  Operacions amb 
expressions infinites. 

Càlcul de límits 

  1.  Dominar el 
concepte de límit 
en les seues 
diferents versions, 
coneixent la seua 
interpretació 
gràfica i el seu 
enunciat precís. 

  1.1.  A partir d’una expressió 

del tipus ( )
x
lím f x

→
= 

 
[ pot ser +, –, a–, a+ o 

a; i pot ser +, – o l] la 
representa gràficament i 
descriu correctament la 
propietat que el 
caracteritza (donat un 

 >0 existix un ..., o bé, 
atés k existix h...). 

CCL, 

CMCT 

  2.  Calcular límits de 
tot tipus. 

  2.1.  Calcula límits immediats 
que només requerisquen 
conéixer els resultats 
operatius i comparar 
infinits. 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Calcula límits (x→ + o  

x→ –) de quocients o de 
diferències. 



-  Càlcul de límits immediats 
(operacions amb límits 
finits evidents o 
comparació d’infinits de 
diferent ordre). 

-  Indeterminació. 
Expressions 
indeterminades. 

-  Càlcul de límits quan  

x→ + o x → –: 

-  Quocient de polinomis o 
d’altres expressions 
infinites. 

-  Diferència 
d’expressions infinites. 

-  Potència. Nombre e. 
-  Càlcul de límits quan  

x→ a–, x→ a+, x→ a: 

-  Quocients. 
-  Diferències. 
-  Potències. 

Regla de L’Hôpital 

-  Càlcul de límits mitjançant 
la regla de L’Hôpital. 

 

 

Continuïtat. 
Discontinuïtats 

-  Continuïtat en un punt. 
Tipus de discontinuïtat.  

Continuïtat en un interval 

-  Teoremes de Bolzano, 
Darboux i Weierstrass. 

-  Aplicació del teorema de 
Bolzano per a detectar 
l’existència d’arrels i per a 
separar-les.  

  2.3.  Calcula límits (x→ + o 

x→ –) de potències. 

  2.4.  Calcula límits (x→ c) de 
quocients, distingint,  
si el cas ho exigix, quan 

x→ c+ i quan x→ c-. 

  2.5.  Calcula límits (x→ c) de 
potències. 

  3.  Conéixer el 
concepte de 
continuïtat en un 
punt i els diferents 
tipus de 
discontinuïtats. 

  3.1.  Reconeix si una funció és 
contínua en un punt o el 
tipus de discontinuïtat que 
presenta en ell. 

CMCT, 

SIEP 

  3.2.  Determina el valor d’un 
paràmetre (o dos 
paràmetres) perquè una 
funció definida «a trossos» 
siga contínua en el «punt 
(o punts) d’entroncament». 

 

  4.  Conéixer la regla 
de L’Hôpital i 
aplicar-la al càlcul 
de límits. 

  4.1.  Calcula límits aplicant la 
regla de L’Hôpital. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Conéixer el 
teorema de 
Bolzano i aplicar-lo 
per a provar 
l’existència d’arrels 
d’una funció. 

  5.1.  Enuncia el teorema de 
Bolzano en un cas concret 
i l’aplica a la separació 
d’arrels d’una funció. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Resoldre problemes 
seleccionant les dades i les 
estratègies apropiades. 

-  Aplica amb rigor les 
estratègies treballades a 
l’aula per a resoldre els 
exercicis plantejats, i 
selecciona la més adequada 
en cada moment amb 
criteris clars.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Entén les indicacions i les 
explicacions orals, dóna 
compte d’elles i les aplica 
quan correspon.  

Competència digital 

Seleccionar l’ús de les 
diferents fonts segons la 
seua fiabilitat. 

-  Investiga quins són les 
seues fonts d’informació i 
establix criteris propis per a 
dirimir la seua fiabilitat.  

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida la presentació dels 
exercicis quant a neteja i 
claredat, la qual cosa facilita 
la comprensió dels 
continguts treballats.  

Competències socials i 
cíviques 

Valorar la interculturalitat 
com una font de riquesa 
personal i cultural. 

-  Identifica les aportacions de 
diverses cultures i autors en 
el desenvolupament de la 
disciplina d’anàlisi 
matemàtica. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge. 

-  Identifica les aportacions 
que suposen els problemes 
guiats del tema per al seu 
aprenentatge.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Identificar potencialitats 
personals com a aprenent: 
estils d’aprenentatge, 
intel·ligències múltiples, 
funcions executives... 

-  Desenvolupa i aplica 
estratègies per a focalitzar 
l’atenció en la resolució 
d’exercicis, la qual cosa 
comporta menor nombre 
d’errors en el 
desenvolupament dels 
mateixos.  

  



 UNITAT8 

Títol 
Derivades 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Revisar el concepte i ampliar els mètodes per al càlcul de les derivades de les funcions. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Derivada d’una funció en 
un punt 

-  Taxa de variació mitjana. 

-  Derivada d’una funció en 
un punt. Interpretació. 
Derivades laterals. 

-  Obtenció de la derivada 
d’una funció en un punt a 
partir de la definició. 

Funció derivada 

-  Derivades successives. 

-  Representació gràfica 
aproximada de la funció 
derivada d’una altra de 
donada per la seua gràfica.  

-  Estudi de la derivabilitat 
d’una funció en un punt 
estudiant les derivades 
laterals. 

Regles de derivació 

-  Regles de derivació de les 

  1.  Dominar els conceptes 
associats a la derivada 
d’una funció: derivada 
en un punt, derivades 
laterals, funció 
derivada... 

  1.1.  Associa la gràfica 
d’una funció a la de la 
seua funció derivada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  1.2.  Troba la derivada 
d’una funció en un 
punt a partir de la 
definició. 

  1.3.  Estudia la derivabilitat 
d’una funció definida 
«a trossos», recorrent 
a les derivades 
laterals en el «punt 
d’entroncament». 

  2.  Conéixer les regles de 
derivació i utilitzar-les 
per a trobar la funció 
derivada d’una altra. 

  2.1.  Troba les derivades 
de funcions no 
trivials. CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

  2.2.  Utilitza la derivació 
logarítmica per a 
trobar la derivada 
d’una funció que el 
requerisca. 

  2.3.  Troba la derivada 
d’una funció 
coneixent la de la 
seua inversa. 



funcions elementals i dels 
resultats operatius. 

-  Derivada de la funció 
inversa d’una altra.  

-  Derivada d’una funció 
implícita. 

-  Derivació logarítmica. 

Diferencial d’una funció 

-  Concepte de diferencial 
d’una funció. 

-  Aplicacions. 

  2.4.  Troba la derivada 
d’una funció implícita. 

 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Utilitza amb precisió i 
correcció la nomenclatura 
matemàtica del tema.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Respectar les normes de 
comunicació en qualsevol 
context: torn de paraula, 
escolta atenta a 
l’interlocutor... 

-  Respecta les normes de 
comunicació en les 
interaccions amb les seues 
companyes i companys a 
l’aula.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Utilitza els recursos digitals 
per a entrenar i consolidar el 
càlcul de derivades. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida l’ordre als seus 
exercicis.  

Competències socials i 
cíviques 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte 
als diferents ritmes i 
potencialitats. 

-  Ajuda als seus companys i 
companyes a resoldre les 
seues dificultats. 

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats. 

-  Accepta l’aprenentatge com 
un repte i és constant en el 
seu esforç.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Generar estratègies per a 
aprendre en diferents 
contextos d’aprenentatge. 

-  Elabora i aplica estratègies 
de creació pròpia per a 
deduir i recordar les 
fórmules de les funcions der 



 UNITAT9 

Títol 
Aplicacions de les derivades 

. 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Aplicar les derivades per a obtindre informació sobre aspectes gràfics de les funcions 

(creixement, concavitat...) i per a optimitzar funcions.  

  2. Conéixer els teoremes de Rolle i del valor mitjà, i explotar les seues possibilitats teòriques. 



4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Aplicacions de la primera 
derivada 

-  Obtenció de la tangent a una 
corba en un dels seus punts. 

-  Identificació de punts o 
intervals en què la funció és 
creixent o decreixent. 

-  Obtenció de màxims i mínims 
relatius. 

-  Resolució de problemes 
d’optimització. 

Aplicacions de la segona 
derivada 

-  Identificació de punts o 
intervals en què la funció és 
còncava o convexa. 

-  Obtenció de punts d’inflexió. 

Teoremes de Rolle i del valor 
mitjà 

-  Constatació de si una funció 
complix o no les hipòtesis del 
teorema del valor mitjà o del 
teorema de Rolle i obtenció 
del punt on complix (en el seu 
cas) la tesi.  

-  Aplicació del teorema del 
valor mitjà a la demostració 
de diverses propietats.  

Teorema de Cauchy i regla de 
L’Hôpital 

-  El teorema de Cauchy com a 
generalització del teorema del 

  1.  Trobar l’equació de 
la recta tangent a 
una corba en un 
dels seus punts. 

  1.1.  Atesa una funció, 
explícita o implícita, 
troba l’equació de la 
recta tangent en un 
dels seus punts. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conéixer les 
propietats que 
permeten estudiar 
creixements, 
decreixements, 
màxims i mínims 
relatius, tipus de 
curvatura, etc., i 
saber-les aplicar en 
casos concrets. 

  2.1.  Atesa una funció, sap 
decidir si és creixent 
o decreixent, còncava 
o convexa, obté els 
seus màxims i mínims 
relatius i els seus 
punts d’inflexió. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Dominar les 
estratègies 
necessàries per a 
optimitzar una 
funció. 

  3.1.  Atesa una funció, 
mitjançant la seua 
expressió analítica o 
mitjançant un 
enunciat, troba en 
quin cas presenta un 
màxim o un mínim. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  4.  Conéixer els 
teoremes de Rolle i 
del valor mitjà, i 
aplicar-los a casos 
concrets. 

  4.1.  Aplica el teorema de 
Rolle o el del valor 
mitjà a funcions 
concretes, provant si 
complix o no les 
hipòtesis i esbrinant, 
en el seu cas, on es 
complix la tesi. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



valor mitjà. 

-  Enfoque teòric de la regla de 
L’Hôpital i la seua justificació 
a partir del teorema de 
Cauchy. 

 

5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Aplicar mètodes científics 
rigorosos per a millorar la 
comprensió de la realitat 
circumdant en diferents 
àmbits (biològic, geològic, 
físic, químic, tecnològic, 
geogràfic...). 

-  Enuncia la hipòtesi del 
problema i verifica a través 
del teorema de Rolle.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Realitza gràfics i dibuixos 
exactes tenint en compte 
l’enunciat del problema. 

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Es val de recursos digitals, 
facilitats o buscats, per a 
aprofundir en les aplicacions 
de la derivada a l’estudi 
d’una funció.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar la bellesa de les 
expressions artístiques i les 
manifestacions de creativitat, 
i gust per l’estètica en l’àmbit 
quotidià. 

-  Aprecia i es divertix amb 
l’estètica que presenta la 
resolució de problemes des 
d’una argumentació lògica, i 
l’exposa de manera 
ordenada. 

Competències socials i 
cíviques 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Accepta de bon grat altres 
opinions o idees sobre els 
problemes que està 
realitzant.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Encomanar entusiasme per 
la tasca i tindre confiança en 
les possibilitats d’assolir 
objectius. 

-  Mostra entusiasme per 
resoldre problemes 
complexos i transmet el seu 
entusiasme a les seues 
companyes i companys.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge. 

-  Realitza autoavaluacions 
realistes de manera crítica i 
constructiva.  

  



 UNITAT10 

Títol 
Representació de funcions 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer el paper que exercixen les eines bàsiques de l’anàlisi en la representació de 

funcions i dominar la representació sistemàtica de funcions polinòmiques, racionals, 

trigonomètriques, amb radicals, exponencials, logarítmiques... 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Eines bàsiques per a la 
construcció de corbes 

-  Domini de definició, 
simetries, periodicitat. 

-  Branques infinites: 
asímptotes i branques 
parabòliques. 

-  Punts singulars, punts 
d’inflexió, talls amb els 
eixos... 

Representació de funcions 

-  Representació de funcions 
polinòmiques. 

-  Representació de funcions 
racionals. 

-  Representació de funcions 
cualesquiera. 

  1.  Conéixer el paper que 
exercixen les eines 
bàsiques de l’anàlisi 
(límits, derivades...) en 
la representació de 
funcions i dominar la 
representació 
sistemàtica de funcions 
polinòmiques, 
racionals, 
trigonomètriques, amb 
radicals, exponencials, 
logarítmiques... 

  1.1.  Representa funcions 
polinòmiques. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

  1.2.  Representa funcions 
racionals. 

  1.3.  Representa funcions 
trigonomètriques. 

  1.4.  Representa funcions 
exponencials. 

  1.5.  Representa funcions 
en què intervinga el 
valor absolut. 

  1.6.  Representa altres 
tipus de funcions. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en 
format gràfic. 

-  Descriu les característiques 
d’una funció representada i 
aplica aquest coneixement 
en el procés invers, donant 
raó matemàtica de la 
representació realitzada.  

Competència en 
comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 
adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i 
orals. 

-  Expressa amb correcció 
lingüística i claredat cada 
pas realitzat en l’estudi 
d’una funció per a la seua 
representació.  

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús 
de les tecnologies. 

-  Utilitza les correccions de 
les autoavaluacions i els 
exercicis en format digital 
per a realitzar una vertadera 
avaluació, no copia els 
resultats.  

Consciència i expressions 
culturals 

Apreciar els valors culturals 
del patrimoni natural i de 
l’evolució del pensament 
científic. 

-  Aprecia l’evolució de les 
matemàtiques per a 
representar funcions i 
l’impacte que això ha tingut 
en el desenvolupament 
d’altres disciplines. 

Competències socials i 
cíviques 

Concebre una escala de 
valors pròpia i actuar 
conforme a ella. 

-  Realitza els treballs per 
sentit de responsabilitat i no 
per obligació.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Dirimir la necessitat d’ajuda 
en funció de la dificultat de la 
tasca. 

-  Identifica amb temps les 
necessitats de recursos i 
suports per a realitzar els 
exercicis proposats.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Dirimir la necessitat d’ajuda 
en funció de la dificultat de la 
tasca. 

-  Demana ajuda a les seues 
companyes i companys 
després d’intentar resoldre 
les dificultats de manera 
autònoma i no aconseguir-
ho. 

  



 UNITAT11 

Títol 
Càlcul de primitives 

. 

 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer i calcular les primitives de funcions elementals i utilitzar els mètodes de substitució 

i «per parts», així com el mètode d’integració de funcions racionals, per a obtindre primitives 

d’altres funcions. 

 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards 

d’aprenentatge avaluables 
CC 

    

Primitiva d’una funció 

-  Obtenció de primitives de 
funcions elementals. 

-  Simplificació d’expressions 
per a facilitar la seua 
integració: 

– 
( )

( )
P x k

Q x
x a x a

= +
− −

 

– Expressió d’un radical 
com a producte d’un 
nombre per una potència 
de x. 

– Simplificacions 
trigonomètriques. 

Canvi de variables davall el 
signe integral 

-  Obtenció de primitives 
mitjançant canvi de 
variables: integració per 

  1.  Conéixer el concepte 
de primitiva d’una 
funció i obtindre 
primitives de les 
funcions elementals. 

  1.1.  Troba la primitiva 
d’una funció 
elemental o d’una 
funció que, mitjançant 
simplificacions 
adequades, es 
transforma en 
elemental des de 
l’òptica de la 
integració. 

CMCT, 

CAA 

  2.  Dominar els mètodes 
bàsics per a l’obtenció 
de primitives de 
funcions: substitució, 
«per parts», integració 
de funcions racionals. 

  2.1.  Troba la primitiva 
d’una funció utilitzant 
el mètode de 
substitució. CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Troba la primitiva 
d’una funció 
mitjançant la 
integració «per 
parts». 

  2.3.  Troba la primitiva 



substitució. 

Integració «per parts» 

-  Càlcul d’integrals «per 
parts». 

Descomposició d’una 
funció racional 

-  Càlcul de la integral d’una 
funció racional 
descomponent-la en 
fraccions elementals. 

d’una funció racional 
el denominador de la 
qual no tinga arrels 
imaginàries. 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Expressar-se amb propietat 
en el llenguatge matemàtic. 

-  Utilitza la simbologia 
matemàtica de la unitat amb 
precisió, integrant els seus 
coneixements previs.  

Competència en 

comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

-  Explica, amb precisió i 
coherència, els passos 
realitzats en la resolució 
d’exercicis.  

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Fa servir els recursos 
digitals per a consolidar i 
aprofundir en els 
aprenentatges sobre 
integració de funcions.  

Consciència i expressions 

culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida l’ordre i l’estètica en 
la realització dels exercicis 
(situa els símbols 
d’integració a l’altura 
adequada, escriu amb 
claredat...). 

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Respecta i aprecia diverses 
maneres d’abordar els 
exercicis proposats.   

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Ser constant en el treball, 
superant les dificultats.  

-  Persistix en el càlcul 
d’integrals vencent 
bloquejos i dificultats, i no 
abandona l’exercici sense 
intentar altres camins per a 
la seua resolució.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Desenvolupar estratègies 
que afavorisquen la 
comprensió rigorosa dels 
continguts. 

-  Elabora estratègies 
personals per a la resolució 
d’integrals.  

  



 UNITAT12 

Títol 
La integral definida 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Relacionar el càlcul de l’àrea davall la gràfica d’una funció amb la primitiva de la mateixa.  

  2. A partir del teorema fonamental del càlcul, dissenyar procediments que permeten calcular 

àrees i volums. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

    

Integral definida 

-  Concepte d’integral 
definida. Propietats. 

-  Expressió de l’àrea 
d’una figura plana 
coneguda mitjançant 
una integral. 

Relació de la integral 
amb la derivada 

-  Teorema fonamental del 
càlcul. 

-  Regla de Barrow. 

Càlcul d’àrees i volums 
mitjançant integrals 

-  Càlcul de l’àrea entre 
una corba i l’eix X. 

-  Càlcul de l’àrea 
delimitada entre dues 
corbes. 

  1.  Conéixer el concepte, 
la terminologia, les 
propietats i la 
interpretació 
geomètrica de la 
integral definida. 

  1.1.  Troba la integral d’una 

funció ( )
b

a
f x dx , 

reconeixent el recinte 

definit entre y= f (x),  

x= a, x= b, trobant les 
seues dimensions i 
calculant la seua àrea 
mitjançant 
procediments 
geomètrics elementals. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Comprendre el teorema 
fonamental del càlcul i 
la seua importància per 
a relacionar l’àrea 
davall una corba amb 
una de primitiva de la 
funció corresponent. 

  2.1.  Respon a problemes 
teòrics relacionats amb 
el teorema fonamental 
del càlcul. 

CMCT, 

SIEP 

  3.  Conéixer i aplicar la 
regla de Barrow per al 

  3.1.  Calcula l’àrea davall 
una corba entre dues 
abscisses. 

CCL, 



-  Càlcul del volum del cos 
de revolució que s’obté 
en girar un arc de corba 
al voltant de l’eix X. 

-  Interpretació i càlcul 
d’algunes integrals 
impròpies. 

càlcul d’àrees.   3.2.  Calcula l’àrea entre 
dues corbes. 

CMCT, 

CEC 

  4.  Conéixer i aplicar la 
fórmula per a trobar el 
volum d’un cos de 
revolució. 

  4.1.  Troba el volum del cos 
que s’obté en girar un 
arc de corba al voltant 
de l’eix X. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Utilitzar el càlcul 
integral per a trobar 
àrees o volums de 
figures o cossos 
coneguts a partir de les 
seues dimensions, o bé 
per a deduir les 
fórmules 
corresponents. 

  5.1.  Troba l’àrea d’una 
figura plana coneguda 
obtenint l’expressió 
analítica de la corba 
que la determina i 
integrand entre els 
límits adequats. O bé, 
deduïx la fórmula de 
l’àrea mitjançant el 
mateix procediment. 

CCL, 

CMCT, 

CSC 
  5.2.  Troba el volum d’un cos 

de revolució conegut 
obtenint l’expressió 
analítica d’un arc de 
corba  

y= f (x) la rotació del 
qual entorn de l’eix X 
determina el cos, i 

calcula ( )
2b

a
f x dx . 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Comprendre i interpretar la 
informació presentada en 
format gràfic. 

-  S’ajuda de les 
representacions gràfiques 
per a comprendre millor la 
teoria i els problemes.  

Competència en 

comunicació lingüística 

Utilitzar el vocabulari 
adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
per a elaborar textos escrits i 
orals. 

-  Descriu i explica amb 
correcció lingüística i 
precisió els passos que 
realitza per a resoldre un 
problema.  

Competència digital 
Actualitzar l’ús de les noves 
tecnologies per a millorar el 
treball i facilitar la vida diària. 

-  Busca recursos digitals que 
faciliten la representació 
gràfica dels exercicis. 

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a 
les persones que han 
contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Identifica les aportacions 
dels diversos autors al 
desenvolupament del càlcul 
integral i les seues 
aplicacions en altres 
contextos.  

Competències socials i 

cíviques 

Reconéixer riquesa en la 
diversitat d’opinions i idees. 

-  Discutix les propostes de 
resolució d’un problema 
amb les seues companyes i 
companys, respectant i 
integrant les idees alienes.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Generar noves i divergents 
possibilitats des de 
coneixements previs d’un 
tema. 

-  Genera opcions diverses i 
originals per a la resolució 
dels exercicis.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Avaluar la consecució 
d’objectius d’aprenentatge. 

-  Es mostra receptiu a la 
realització de les 
autoavaluacions 
proposades i identifica les 
aportacions al seu 
aprenentatge que possibilita 
la realització d’aquesta 
autoavaluació.  

  



 UNITAT13 

Títol 
Atzar i probabilitat 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer els conceptes de probabilitat condicionada, dependència i independència 

d’esdeveniments, probabilitat total i probabilitat «a posteriori», i utilitzar-los per a calcular 

probabilitats. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

    

Esdeveniments 

-  Operacions i propietats. 

-  Reconeixement i obtenció 
d’esdeveniments 
complementaris 
incompatibles, unió 
d’esdeveniments, intersecció 
d’esdeveniments... 

-  Propietats de les operacions 
amb esdeveniments. Lleis de 
Morgan. 

Llei dels grans nombres 

-  Freqüència absoluta i 
freqüència relativa d’un 
esdeveniment. 

-  Freqüència i probabilitat. Llei 
dels grans nombres. 

-  Propietats de la probabilitat. 

-  Justificació de les propietats 
de la probabilitat. 

  1.  Conéixer i aplicar el 
llenguatge dels 
esdeveniments i la 
probabilitat associada 
a ells, així com les 
seues operacions i 
propietats. 

  1.1.  Expressa mitjançant 
operacions amb 
esdeveniments un 
enunciat. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica les lleis de la 
probabilitat per a 
obtindre la 
probabilitat d’un 
esdeveniment a 
partir de les 
probabilitats d’altres. 

  2.  Conéixer els 
conceptes de 
probabilitat 
condicionada, 
dependència i 
independència 
d’esdeveniments, 
probabilitat total i 
probabilitat «a 
posteriori», i utilitzar-
los per a calcular 
probabilitats. 

  2.1.  Aplica els conceptes 
de probabilitat 
condicionada i 
independència 
d’esdeveniments 
per a trobar 
relacions teòriques 
entre ells. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 
  2.2.  Calcula probabilitats 

plantejades 
mitjançant enunciats 
que poden donar 
lloc a una taula de 
contingència. 



Llei de Laplace 

-  Aplicació de la llei de Laplace 
per al càlcul de probabilitats 
senzilles. 

-  Reconeixement 
d’experiències en les quals 
no es pot aplicar la llei de 
Laplace. 

Probabilitat condicionada 

-  Dependència i independència 
de dos esdeveniments. 

-  Càlcul de probabilitats 
condicionades. 

Fórmula de la probabilitat 
total 

-  Càlcul de probabilitats totals. 

Fórmula de Bayes 

-  Càlcul de probabilitats «a 
posteriori». 

Taules de contingència 

-  Possibilitat de visualitzar 
gràficament processos i 
relacions probabilístics: 
taules de contingència. 

-  Maneig i interpretació de les 
taules de contingència per a 
plantejar i resoldre alguns 
tipus de problemes de 
probabilitat. 

Diagrama en arbre 

-  Possibilitat de visualitzar 
gràficament processos i 
relacions probabilístics. 

-  Utilització del diagrama en 
arbre per a descriure el 
procés de resolució de 
problemes amb experiències 
compostes. Càlcul de 
probabilitats totals i 
probabilitats «a posteriori». 

  2.3.  Calcula probabilitats 
totals o «a 
posteriori» utilitzant 
un diagrama en 
arbre o les fórmules 
corresponents. 

 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Manejar els coneixements 
sobre ciència i tecnologia per 
a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al 
nostre voltant i respondre 
preguntes.  

-  Configura de manera crítica 
i argumentada la seua visió 
personal sobre l’atzar i el 
càlcul de probabilitats 
aplicat a contextos reals.  

Competència en 

comunicació lingüística 

Comprendre el sentit dels 
textos escrits i orals. 

-  Identifica les dades de 
situacions problemàtiques 
amb facilitat, extraient 
conclusions i ordenant la 
informació rellevant.  

Competència digital 

Aplicar criteris ètics en l’ús 
de les tecnologies. 

-  Establix criteris per a l’ús 
adequat de les eines 
tecnològiques al servei de la 
resolució de problemes de 
probabilitat.  

Consciència i expressions 

culturals 

Mostrar respecte envers el 
patrimoni cultural mundial als 
seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, 
científic-tècnica...), i cap a 
les persones que han 
contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Coneix els personatges més 
rellevants en la història del 
càlcul de probabilitats, les 
seues aportacions i 
motivacions per a treballar 
aquesta disciplina.  

Competències socials i 

cíviques 

Evidenciar preocupació pels 
més desfavorits i respecte 
als diferents ritmes i 
potencialitats. 

-  Respecta els diferents 
ritmes d’aprenentatge i 
treball que es donen en el 
tema.  

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Assumir riscos en el 
desenvolupament de les 
tasques o els projectes. 

-  Aborda els problemes de 
probabilitat com un repte, 
assumint riscos a l’hora 
d’iniciar els processos de 
resolució.  

Competència per a 

aprendre a aprendre 

Prendre consciència dels 
processos d’aprenentatge. 

-  Identifica els assoliments 
personals i els bloquejos 
sorgits en el 
desenvolupament de 
continguts del tema.  

  



 UNITAT14 

Títol 
Distribucions de probabilitat 

 

3.  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1. Conéixer les distribucions de probabilitat de variable discreta i utilitzar la distribució binomial 

per a calcular probabilitats. 

  2. Conéixer les distribucions de probabilitat de variable contínua i utilitzar la distribució normal 

per a calcular probabilitats. 

  3. Conéixer la possibilitat d’utilitzar la distribució normal per a calcular probabilitats d’algunes 

distribucions binomials i utilitzar-la eficaçment. 

4.  CONTINGUTS DE LA UNITAT / CRITERIS D’AVALUACIÓ / ESTÀNDARDS 
D’APRENENTATGE AVALUABLES / COMPETÈNCIES CLAU 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC), sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

Continguts Criteris d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

    

Distribucions estadístiques 

-  Tipus de variable. 
Representació gràfica i càlcul 
de paràmetres. 

-  Interpretació de taules i 
gràfiques estadístiques. 

-  Obtenció de la mitjana i de la 
desviació típica d’una 
distribució estadística. 

Distribució de probabilitat de 
variable discreta 

-  Significat dels paràmetres  
µ i σ. 

-  Càlcul dels paràmetres µ i σ 
en distribucions de 
probabilitat de variable 
discreta donades mitjançant 

  1.  Conéixer les 
distribucions de 
probabilitat de 
variable discreta i 
obtindre els seus 
paràmetres. 

  1.1.  Construïx la taula 
d’una distribució de 
probabilitat de 
variable discreta i 
calcula els seus 

paràmetres i . 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conéixer la 
distribució binomial, 
utilitzar-la per a 
calcular probabilitats i 
obtindre els seus 
paràmetres. 

  2.1.  Reconeix si una 
certa experiència 
aleatòria pot ser 
descrita o no 
mitjançant una 
distribució binomial 
identificar en ella  
n i p. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Calcula probabilitats 
en una distribució 
binomial i troba els 
seus paràmetres. 

  3.  Conéixer les 
distribucions de 

  3.1.  Interpreta la funció 
de probabilitat (o 

CMCT, 



una taula o per un enunciat. 

Distribució binomial 

-  Reconeixement de 
distribucions binomials, càlcul 
de probabilitats i obtenció 
dels seus paràmetres. 

Distribució de probabilitat de 
variable contínua 

-  Comprensió de les seues 
peculiaritats. 

-  Funció de densitat. 

-  Reconeixement de 
distribucions de variable 
contínua. 

-  Càlcul de probabilitats a partir 
de la funció de densitat. 

Distribució normal 

-  Càlcul de probabilitats 
utilitzant les taules de la  
N (0, 1). 

-  Aproximació de la distribució 
binomial a la normal. 

 

-  Identificació de distribucions 
binomials que es puguen 
considerar raonablement 
pròximes a distribucions 
normals i càlcul de 
probabilitats en elles per pas 
a la normal corresponent. 

probabilitat de 
variable contínua. 

funció de densitat) 
d’una distribució de 
variable contínua i 
calcula o estima 
probabilitats a partir 
d’ella. 

CSC, 

SIEP 

  4.  Conéixer la 
distribució normal, 
interpretar els seus 
paràmetres i utilitzar-
la per a calcular 
probabilitats. 

  4.1.  Maneja amb 
destresa la taula de 
la N (0, 1) i la utilitza 
per a calcular 
probabilitats. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Coneix la relació que 
hi ha entre les 
diferents corbes 
normals i utilitza la 
tipificació de la 
variable per a 
calcular probabilitats 
en una distribució N 

(). 

  4.3.  Obté un interval 
centrat en la mitjana 
a què corresponga 
una probabilitat 
prèviament 
determinada. 

  5.  Conéixer la 
possibilitat d’utilitzar 
la distribució normal 
per a calcular 
probabilitats 
d’algunes 
distribucions 
binomials i utilitzar-la 
eficaçment. 

  5.1.  Atesa una distribució 
binomial reconeix la 
possibilitat 
d’aproximar-la per 
una de normal, obté 
els seus paràmetres i 
calcula probabilitats 
a partir d’ella. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 



5.  COMPETÈNCIES / DESCRIPTORS / ACOMPLIMENTS 

Competència Descriptor Acompliment 

   

Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 
ciència i tecnologia 

Organitzar la informació 
utilitzant procediments 
matemàtics. 

-  Organitza i interpreta dades 
tabulades. 

Competència en 
comunicació lingüística 

Expressar-se oralment amb 
correcció, adequació i 
coherència. 

-  Explica amb expressió fluida 
i correcta l’anàlisi de la 
solució dels problemes i la 
seua interpretació.   

Competència digital 

Manejar eines digitals per a 
la construcció de 
coneixement. 

-  Aprofundix en els continguts 
del tema a partir de les 
eines digitals proposades. 

Consciència i expressions 
culturals 

Elaborar treballs i 
presentacions amb sentit 
estètic. 

-  Cuida la realització de 
gràfics o taules amb sentit 
estètic i d’ordre. 

Competències socials i 
cíviques 

Concebre una escala de 
valors pròpia i actuar 
conforme a ella. 

-  Desenvolupa el sentit crític 
en l’opinió des del 
coneixement matemàtic de 
processos.  

Sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor 

Trobar possibilitats en 
l’entorn que d’altres no 
aprecien. 

-  Vincula els aprenentatges al 
seu context vital i troba 
oportunitats per a aplicar-
los.  

Competència per a 
aprendre a aprendre 

Aplicar estratègies per a la 
millora del pensament 
creatiu, crític, emocional, 
interdependent... 

-  Realitza inferència des dels 
continguts treballats a altres 
àmbits.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Temporalització per trimestres: 

 

2n BATX CIÈNCIES. 

1r Trimestre 
 

2n Trimestre 3r Trimestre 

T1.Matrius 
T2.Determinants 
T3.Sistemes d’equacions 
T4.Vectorsen l’espai 
 

T5-T6- Rectes i plans en 
l’espai. Problemes 
T7.Limits.Continuítat 
T8-T9.Derivades-
Aplicacions a  derivada 

T10.Representació 
Funcions 
T11.Primitivas 
T12.Integral definida. 

 
 

4.Evaluació 
 
4.1 Criteris Evaluació 
 
Procediments d’avaluació de l’alumnat 
La normativa vigent assenyala que l'avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat 
d'Educació Secundaria Obligatòria serà continua, formativa i integradora: 

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

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

• Integradora, per a la consecució dels objectius i competències corresponents, tenint en  
compte totes les assignatures, sense impedir la realització de l'avaluació manera 
diferenciada: 

 
l'avaluació de cada assignatura es realitza tenint en compte els criteris d'avaluació i els 
estàndards d’aprenentatge avaluables de cadascuna. 
A mes, la LOMQE manifesta que es faran avaluacions externes de finalització d’etapa amb 
caràcter formatiu i de diagnòstic, que seran homologables a les que es duen a terme en l'àmbit 
intern nacional (especialment a les de l’OCDE) i centrades en el nivell d'adquisició de les  
competències. 
Juntament amb les competències, s’estableixen altres elements del currículum fonamentals per a 
l'avaluació. Es tracta dels següents: 

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

•  Els estàndards són les especificacions dels criteris d'avaluació. 
 



a) Criteris d’avaluació de ESO: 
Els criteris d'avaluació de l'educació secundària obligatòria es 
troben recollits en el Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual 
s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat 
Valenciana. 
 
1. Planificar i utilitzar estratègies i tècniques de resolució de problemes, com 
 el recompte exhaustiu, la inducció o la recerca de problemes afins 
i comprovar l'ajust de la solució a la situació plantejada. 
2. Expressar verbalment amb precisió raonaments, relacions quantitatives 
i informacions que incorporin elements matemàtics; valorar la utilitat i 
simplicitat del llenguatge matemàtic. 
3. Calcular expressions numèriques senzilles de nombres racionals (basades en 
les quatre operacions elementals i les potències d'exponent sencer, que 
continguin, com a màxim, dues operacions encadenades i un parèntesi), 
aplicar correctament les regles de prioritat i fer ús adequat de signes 
i parèntesis. 
4. Utilitzar convenientment les aproximacions decimals, les unitats de 
mesura usuals i les relacions de proporcionalitat numèrica (factor de 
conversió, regla de tres simple, percentatges, repartiments proporcionals, 
interessos, etc.) per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana o 
emmarcats en el context d'altres camps de coneixement. 
5. Expressar mitjançant el llenguatge algebraic una propietat o relació donada en 
un enunciat. 
6. Observar regularitats en seqüències numèriques obtingudes de situacions 
reals mitjançant l'obtenció de la llei de formació i la fórmula 
corresponent en casos senzills. 
7. Resoldre problemes de la vida quotidiana en què es precise el 
plantejament i resolució d'equacions de primer i segon grau o de 
sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites. 
8. Reconèixer i descriure els elements i propietats característiques de les 
figures planes, els cossos elementals i les seves configuracions geomètriques. 
9. Calcular les dimensions reals de figures representades en mapes o plans 
i dibuixar croquis a escales adequades. 
10.Utilizar els teoremes de Tales, de Pitàgores i les fórmules usuals per 
realitzar mesures indirectes d'elements inaccessibles i per a obtindre les 
mesures de longituds, àrees i volums dels cossos elementals per 
mitjà d'il·lustracions, d'exemples presos de la vida real o en la 
resolució de problemes geomètrics. 
11.Aplicar translacions, girs i simetries a figures planes senzilles utilitzant els 
instruments de dibuix habituals; reconèixer el tipus de moviment que lliga 
dues figures iguals del pla que ocupen posicions diferents; determinar 
els elements invariants i els centres i eixos de simetria en formes i 
configuracions geomètriques senzilles. 
12.Reconocer les transformacions que porten d'una figura geomètrica a una altra 
mitjançant els moviments en el pla i utilitzar aquests moviments per 
crear les seves pròpies composicions; analitzar, des d'un punt de vista 
geomètric, dissenys quotidians, obres d'art i configuracions presents en 
la natura. 
13.Reconeixer  les característiques bàsiques de les funcions constants, lineals i 
afins en la seva forma gràfica o algebraica i representar-les gràficament quan 



vinguin expressades per un enunciat, una taula o una expressió algebraica. 
14.Obtindrer  informació pràctica a partir d'una gràfica referida a fenòmens 
naturals, a la vida quotidiana o en el context d'altres àrees de coneixement. 
15.Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics (diagrames de barres o de 
sectors, histogrames, etc.), així com els paràmetres estadístics més 
usuals (mitjana, moda, mediana i desviació típica), corresponents a 
distribucions senzilles i utilitzar, si cal, una calculadora científica. 
16.Hacer prediccions qualitatives i quantitatives sobre la possibilitat que un 
succés ocórrega a partir d'informació prèviament obtinguda de forma 
empírica o com a resultat del recompte de possibilitats, en casos senzills. 
17.Determinar i interpretar l'espai mostral i els successos associats a un 
experiment aleatori senzill i assignar probabilitats en situacions 
experimentals equiprobables, utilitzant adequadament la llei de Laplace i 
els diagrames d'arbre. 
 

4.1.1. Criteris avaluació 2n ESO. 

1. Emprar de forma adequada els nombres enters, les fraccions i els decimals per rebre i 

produir informació en activitats relacionades amb la vida quotidiana. 

2. Utilitzar estratègies i tècniques de resolució de problemes, tals com l'anàlisi de 

l'enunciat, l'assaig i error sistemàtic, la divisió del problema en parts així comla 

comprovació de la coherència de la solució obtinguda, i espressar utilitzant el 

llenguatge matemàtic adequat al seu nivell, el procediment que s'ha seguit en la 

resolució. 

3. Resoldre problemes elegint el tipus de càlcul adequat ( mental, escrit o calculadora ) i 

donant significat a les operacions i els càlculs obtinguts, d’acord amb l’enunciat. 

4. Estimar i calcular expressions numèriques senzilles de nombres enters, decimals i 

fraccionaris( basades en les quatre operacions elementals i les potències d’exponent 

enter que involucrin com a màxim dues operacions encadenades i un parèntesi ). 

5. Aplicar correctament les regles de prioritat entre operacions i fer un ús adequat dels 

signes i parèntesi. 

6. Utilitzar les aproximacions numèriques per defecte i per excés, triant-les i valorant-les 

de manera convenient en la resolució de problemes, des de la presa de dades fins a la 

solució. Utilitzar el llenguatge algebraic per simbolitzar, generalitzar i incorporar el 

plantejament i resolució d’equacions de primer grau, i la eficàcia de les identitats 

notables com una  eina més per poder abordar i resoldre problemes. 

7. Emprar les unitats angulars, temporals, monetàries i del sistema mètric decimal per 

estimar i efectuar mesures, directes i indirectes, en activitats relacionades amb la vida 

quotidiana o en la resolució de problemes, i valorar-ne convenientment el grau de 

precisió. 

8. Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica ( com la regla de tres 

o el càlcul de percentatges ) per obtenir quantitats proporcionals a d’altres, en un 

context de resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana. 

9. Reconèixer i descriure els elements i les propietats característiques de les  figures 

planes, els cossos geomètrics elementals i les seves configuracions geomètriques per 

mitjà d’il·lustracions, d’exemples presos de la vida real o en un context de resolució de 



problemes geomètrics. 

10. Emprar el teorema de Pitàgores i les fórmules adequades per obtenir longituds, àrees 

i volums de les figures planes i dels cossos elementals, en un context de resolució de 

problemes geomètrics. 

11. Emprar el teorema de Tales i els criteris de semblança per interpretar relacions de 

proporcionalitat geomètrica entre segments i figures planes i per construir triangles i 

quadrilàters semblants a d’altres, en una raó donada. 

12. Interpretar les dimensions reals de figures representades en mapes o plànols, fent un 

ús adequat de les escales, numèriques o gràfiques. 

13. Representar i interpretar punts i gràfics cartesians de relacions funcionals senzilles, 

basades en la proporcionalitat directa, que siguin donades a través de taules de valors, 

i intercanviar informació entre taules i gràfics. 

14. Obtenir informació de taules i gràfics senzills ( de traç continu ) en un context de 

resolució de problemes relacionat amb la vida quotidiana i amb els fenòmens naturals. 

15. Organitzar i interpretar informacions diverses mitjançant taules i gràfics, i identificar 

relacions de dependència en situacions quotidianes. 

16. Formular les preguntes adequades per conèixer les característiques d'una població i 

recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les, emprant els mètodes 

estadístics apropiats i les eines informàtiques adequades. 

17. Fer prediccions sobre la possibilitat que un esdeveniment ocorri a partir d’informació 

obtinguda prèviament de forma empírica 

18. Fer prediccions sobre la possibilitat que un esdeveniment ocorri a partir d’informació 

obtinguda prèviament de forma empírica. 

 

4.1.2 Criteris Avaluació 3r ESO matemàtiques aplicades.  

1. Utilitzar les propietats dels nombres racionals i decimals per operar-hi, emprant la forma de 

càlcul i de notació adequada, per resoldre problemes, i presentant els resultats amb la 

precisió requerida 

 



 

1.1. Aplica les propietats de les potències per simplificar fraccions en què els numeradors 

i els denominadors són productes de potències. 

1.2. Distingeix, en trobar el decimal equivalent a una fracció, entre decimals finits i 

decimals infinits periòdics, i en aquest cas indica el grup de decimals que es 

repeteixen o formen període. 

1.3. Expressa certs nombres molt grans i molt petits en notació científica, hi opera, amb 

calculadora i sense, i els utilitza en problemes contextualitzats. 

1.4. Distingeix i empra tècniques adequades per fer aproximacions per defecte i per excés 

d’un nombres en problemes contextualitzats, i justifica els procediments. 

1.5. Aplica adequadament tècniques de truncament i arrodoniment en problemes 

contextualitzats, i reconeix els errors d’aproximació en cada cas per determinar  el 

procediment més adequat. 

1.6. Expressa el resultat d’un problema, utilitzant la unitat de mesura adequada, en forma 

de nombre decimal i l’arrodoneix si és necessari amb el marge d’error o de precisió 

requerit, d’acord amb la naturalesa de les dades. 

1.7. Calcula el valor d’expressions numèriques de nombres enters, decimals i fraccionaris 

mitjançant les operacions elementals i les potències de nombres naturals i exponent 

enter aplicant correctament la jerarquia de les operacions. 

1.8. Empra nombres racionals i decimals per resoldre problemes de la vida quotidiana i 

analitza la coherència de la solució. 

2. Obtenir i manipular expressions simbòliques que descriguin successions numèriques, i 

observar regularitats en casos senzills que incloguin patrons recursius. 

2.1. Calcula termes d’una successió numèrica recurrent usant la llei de formació a partir 

de termes anteriors. 

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

nombres enters o fraccionaris. 

2.3. Valora i identifica la presència recurrent de les successions en la naturalesa i resol 

problemes associats. 

3. Utilitzar el llenguatge algebraic per expressar una propietat o relació donada mitjançant un 

enunciat, extreure’n la informació rellevant i transformar-la. 

3.1. Suma, resta i multiplica polinomis i expressa el resultat en forma de polinomi ordenat, 

i els aplica a exemples de la vida quotidiana. 

3.2. Coneix i fa servir les identitats notables corresponents al quadrat d’un binomi i una 

suma per diferència, i les aplica en un context adequat. 

4. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals es necessiti el plantejament i la 

resolució d’equacions de primer i segon grau, sistemes lineals de dues equacions amb dues 

incògnites, aplicant tècniques de manipulació algebraiques, gràfics o recursos tecnològics, i 

valorar i contrastar els resultats obtinguts. 

4.1. Resol equacions de segon grau completes i incompletes mitjançant procediments 

algebraics i gràfics. 

4.2. Resol sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites mitjançant 

procediments algebraics o gràfics. 



4.3. Formula algebraicament una situació de la vida quotidiana mitjançant equacions de 

primer i segon grau i sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites, les 

resol i interpreta críticament el resultat obtingut. 

5. Reconèixer i descriure els elements i les propietats característiques de les  figures planes, 

els cossos geomètrics elementals i les seves configuracions geomètriques. 

5.1. Coneix les propietats dels punts de la mediatriu d’un segment i de la bisectriu d’un 

angle. 

5.2. Utilitza les propietats de la mediatriu i la bisectriu per resoldre problemes geomètrics 

senzills. 

5.3. Tracta les relacions entre angles definits per rectes que es tallen o per paral·leles 

tallades per una secant i resol problemes geomètrics senzills en què intervenen 

angles. 

5.4. Calcula el perímetre de polígons, la longitud de circumferències i l’àrea de polígons i 

de figures circulars en problemes contextualitzats aplicant fórmules i tècniques 

adequades. 

6. Utilitzar el teorema de Tales i les fórmules usuals per fer mesures indirectes d’elements  

inaccessibles i per obtenir les mesures de longituds d’exemples presos de la vida real, de 

representacions artístiques com pintura o arquitectura o de la resolució de problemes 

geomètrics. 

6.1. Divideix un segment en parts proporcionals a altres donats i estableix relacions de 

proporcionalitat entre els elements homòlegs de dos polígons semblants. 

6.2. Reconeix triangles semblants, i en situacions de semblança, empra el teorema de 

Tales per al càlcul indirecte de longituds. 

7. Calcular (ampliació o reducció) les dimensions reals de figures donades en mapes o plans, 

coneixent-ne l’escala. 

7.1. Calcula dimensions reals de mesures de longituds en situacions de semblança: 

plans, mapes, fotos aèries. 

8. Reconèixer les transformacions que duen d’una figura a una altra mitjançant moviments en 

el pla, aplicar aquests moviments i analitzar dissenys quotidians, obres d’art i configuracions 

presents en la naturalesa. 

8.1. Identifica els elements més característics dels moviments en el pla presents en la 

naturalesa, en dissenys quotidians o en obres d’art. 

8.2. Genera creacions pròpies mitjançant la composició de moviments, emprant eines 

tecnològiques quan sigui necessari. 

9. Interpretar el sentit de les coordenades geogràfiques i com s’apliquen en la localització de 

punts. 

10. Situa sobre el globus terraqüi equador, pols, meridians i paral·lels, i és capaç d’ubicar un 

punt sobre el globus terraqüi coneixent-ne la longitud i la latitud. Conèixer els elements que 

intervenen en l’estudi de les funcions i la seva representació gràfica. 

10.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i associa enunciats de 

problemes contextualitzats a gràfiques. 

10.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i les interpreta dins el seu 

context. 



10.3. Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat i descriu el fenomen 

exposat. 

10.4. Associa raonadament expressions analítiques senzilles a funcions donades 

gràficament. 

11. Identificar relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries que es poden modelitzar 

mitjançant una funció lineal i valora la utilitat de la descripció d’aquest model i dels seus 

paràmetres per descriure el fenomen analitzat. 

11.1. Determina les diferents formes d’expressió de l’equació de la recta a partir d’una de 

donada (equació punt-pendent, general, explícita i per dos punts), n’identifica punts 

de tall i pendent, i les representa gràficament. 

11.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un enunciat i la representa. 

12. Reconèixer situacions de relació funcional que necessiten ser descrites mitjançant funcions 

quadràtiques i calcular-ne els paràmetres i les característiques. 

12.1. Representa gràficament una funció polinòmica de grau dos i en descriu les 

característiques. 

12.2. Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que puguin ser modelitzades 

mitjançant funcions quadràtiques, les estudia i les representa amb mitjans 

tecnològics quan sigui necessari. 

13. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de dades mitjançant taules i 

gràfics adequats a la situació analitzada, i justificar si les conclusions són representatives 

per a la població estudiada. 

13.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en problemes contextualitzats. 

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

casos senzills. 

13.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable quantitativa discreta i variable 

quantitativa contínua, i en posa exemples. 

13.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de freqüències i obté 

informació de la taula elaborada. 

14. 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. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de 

dispersió d’una variable estadística per resumir les dades i comparar distribucions 

estadístiques. 

14.1. Calcula i interpreta les mesures de posició d’una variable estadística per 

proporcionar un resum de les dades. 

14.2. Calcula els paràmetres de dispersió d’una variable estadística (amb calculadora i 

amb full de càlcul) per comparar la representativitat de la mitjana i descriure les 

dades. 

15. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en els mitjans de comunicació, i 

valorar-ne la representativitat i la fiabilitat. 

15.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i interpretar informació 

estadística en els mitjans de comunicació. 

15.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les dades, generar gràfics 



estadístics i calcular paràmetres de tendència central i dispersió. 

15.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i rellevant sobre una 

variable estadística que analitzada. 

 

 

 

4.1.3. Criteris d’avaluació 3r ESO matemàtiques acadèmiques. 

1. Utilitzar les propietats dels nombres racionals per operar-hi, emprant la forma de càlcul i 

de notació adequada, per resoldre problemes de la vida quotidiana, i presentant els 

resultats amb la precisió requerida. 

1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres (naturals, enters, racionals), indica el 

criteri usat per distingir-los i els fa servir per representar i interpretar 

adequadament informació quantitativa. 

1.2. Distingeix, en trobar el decimal equivalent a una fracció, entre decimals finits i 

decimals infinits periòdics, i en aquest cas indica el grup de decimals que es 

repeteixen o formen període. 

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

1.4. Expressa nombres molt grans i molt petits en notació científica, hi opera, amb 

calculadora i sense, i els empra en problemes contextualitzats. 

1.5. Factoritza expressions numèriques senzilles que contenguin arrels, hi opera i 

simplifica els resultats. 

1.6. Distingeix i empra tècniques adequades per fer aproximacions per defecte i per 

excés d’un nombre en problemes contextualitzats, i justifica els procediments. 

1.7. Aplica adequadament tècniques de truncament i arrodoniment en problemes 

contextualitzats, i reconeix els errors d’aproximació en cada cas per determinar  el 

procediment més adequat. 

1.8. Expressa el resultat d’un problema, utilitzant la unitat de mesura adequada, en 

forma de nombre decimal i l’arrodoneix si és necessari amb el marge d’error o de 

precisió requerit, d’acord amb la naturalesa de les dades. Calcula el valor 

d’expressions numèriques de nombres enters, decimals i fraccionaris mitjançant 

les operacions elementals i les potències  d’exponent enter aplicant correctament 

la jerarquia de les operacions. 

1.9. Empra nombres racionals per resoldre problemes de la vida quotidiana i analitza 

la coherència de la solució. 

2. Obtenir i manipular expressions simbòliques que descriguin successions numèriques, i 

observar regularitats en casos senzills que incloguin patrons recursius. 

2.1. Calcula termes d’una successió numèrica recurrent usant la llei de formació a 

partir de termes anteriors. 

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

de nombres enters o fraccionaris. 



2.3. Identifica progressions aritmètiques i geomètriques, n’expressa el terme general, 

calcula la suma dels “n” primers termes, i les empra per resoldre problemes. 

2.4. Valora i identifica la presència recurrent de les successions en la naturalesa i resol 

problemes associats. 

3. Utilitzar el llenguatge algebraic per expressar una propietat o relació donada mitjançant 

un enunciat, extreure’n la informació rellevant in transformar-la. 

3.1. Fa operacions amb polinomis i els empra en exemples de la vida quotidiana. 

3.2. Coneix i fa servir les identitats notables corresponents al quadrat d’un binomi i una 

suma per diferència, i les aplica en un context adequat. 

3.3. Factoritza polinomis de grau 4 amb arrels enteres mitjançant l’ús combinat de la 

regla de Ruffini, identitats notables i extracció del factor comú. 

4. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals es necessiti el plantejament i la 

resolució d’equacions de primer i segon grau, equacions senzilles de grau superior a dos 

i sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites, aplicant tècniques de 

manipulació algebraiques, gràfics o recursos tecnològics, i valorar i contrastar els 

resultats obtinguts. 

4.1. Formula algebraicament una situació de la vida quotidiana mitjançant equacions i 

sistemes d’equacions, les resol i interpreta críticament el resultat obtingut 

5. Reconèixer i descriure els elements i les propietats característiques de les  figures planes, 

els cossos geomètrics elementals i les seves configuracions geomètriques. 

5.1. Coneix les propietats dels punts de la mediatriu d’un segment i de la bisectriu d’un 

angle, i les empra per resoldre problemes geomètrics senzills. 

5.2. Tracta les relacions entre angles definits per rectes que es tallen o per paral·leles 

tallades per una secant i resol problemes geomètrics senzills. 

5.3. Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures circulars en problemes 

contextualitzats aplicant fórmules i tècniques adequades. 

6. Utilitzar el teorema de Tales i les fórmules usuals per fer 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, de representacions artístiques com 

pintura o arquitectura de la resolució de problemes geomètrics. 

6.1. Divideix un segment en parts proporcionals a altres donats i estableix relacions 

de proporcionalitat entre els elements homòlegs de dos polígons semblants. 

6.2. Reconeix triangles semblants i, en situacions de semblança, empra el teorema 

de Tales per al càlcul indirecte de longituds en contextos diversos. 

7. Calcular (ampliació o reducció) les dimensions reals de figures donades en mapes o 

plans, coneixent-ne l’escala. 

7.1. Calcula dimensions reals de mesures de longituds i de superfícies en situacions 

de semblança: plans, mapes, fotos aèries. 

8. Reconèixer les transformacions que duen d’una figura a una altra mitjançant moviments 

en el pla, aplicar aquests moviments i analitzar dissenys quotidians, obres d’art i 

configuracions presents en la naturalesa. 

8.1. Identifica els elements més característics dels moviments en el pla presents en 

la naturalesa, en dissenys quotidians o en obres d’art. 



8.2. Genera creacions pròpies mitjançant la composició de moviments, emprant eines 

tecnològiques quan sigui necessari. 

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

9.1. Identifica els principals políedres i cossos de revolució, i utilitza el llenguatge 

amb propietat per referir-se als elements principals. 

9.2. Calcula àrees i volums de políedres, cilindres, cons i esferes, i els aplica per 

resoldre problemes contextualitzats. 

9.3. Identifica centres, eixos i plans de simetria en figures planes o políedres i en la 

naturalesa, en l’art i en construccions humanes. 

10. Interpretar el sentit de les coordenades geogràfiques i com s’apliquen en la localització 

de punts. 

10.1. Situa sobre el globus terraqüi equador, pols, meridians i paral·lels, i és capaç 

d’ubicar un punt sobre el globus terraqüi coneixent-ne la longitud i la latitud. 

11. Conèixer els elements que intervenen en l’estudi de les funcions i la seva representació 

gràfica. 

11.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i associa enunciats 

de problemes contextualitzats a gràfiques. 

11.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i les interpreta dins el 

seu context. 

11.3. Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat i descriu el fenomen 

exposat. 

11.4. Associa raonadament expressions analítiques a funcions donades gràficament. 

12. Identificar relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries que es poden modelitzar 

mitjançant una funció lineal i valorar la utilitat de la descripció d’aquest model i dels seus 

paràmetres per descriure el fenomen analitzat. 

12.1. Determina les diferents formes d’expressió de l’equació de la recta a partir d’una 

de donada (equació punt-pendent, general, explícita i per dos punts), n’identifica 

punts de tall i pendent, i la representa gràficament. 

12.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un enunciat i la 

representa. 

12.3. Formula conjectures sobre el comportament del fenomen que representa una 

gràfica i la seva expressió algebraica. 

13. Reconèixer situacions de relació funcional que necessiten ser descrites mitjançant 

funcions quadràtiques i calcular-ne els paràmetres i les característiques. 

13.1. Calcula els elements característics d’una funció polinòmica de grau dos i la 

representa gràficament. 

13.2. Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que puguin ser modelitzades 

mitjançant funcions quadràtiques, les estudia i les representa amb mitjans 

tecnològics quan sigui necessari. 

14. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de dades mitjançant taules 

i gràfics adequats a la situació analitzada, i justificar si les conclusions són representatives 

per a la població estudiada. 

14.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en problemes 



contextualitzats. 

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

casos senzills. 

14.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable quantitativa discreta i variable 

quantitativa contínua, i en posa exemples. 

14.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de freqüències i obté 

informació de la taula elaborada. 

14.5. 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. 

15. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de dispersió d’una variable estadística 

per resumir les dades i comparar distribucions estadístiques. 

15.1. Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana, moda, mediana i quartils) 

d’una variable estadística per proporcionar un resum del es dades. 

15.2. 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. 

16. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en els mitjans de comunicació, 

i valorar-ne la representativitat i la fiabilitat. 

16.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i interpretar informació 

estadística dels mitjans de comunicació. 

16.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les dades, generar 

gràfics estadístics i calcular paràmetres de tendència central i dispersió. 

16.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i rellevant sobre una 

variable estadística analitzada. 

17. Estimar la possibilitat que passi un esdeveniment associat a un experiment aleatori 

senzill, calculant-ne la probabilitat a partir de la freqüència relativa, la regla de Laplace o 

els diagrames d’arbre, i identificar els elements associats a l’experiment. 

17.1. Identifica els experiments aleatoris i els distingeix dels deterministes. 

17.2. Empra el vocabulari adequat per descriure i quantificar situacions relacionades 

amb l’atzar. 

17.3. Assigna probabilitats a esdeveniments en experiments aleatoris senzills els 

resultats dels quals són equiprobables, mitjançant la regla de  Laplace, enumerant 

els esdeveniments elementals, amb taules o arbres o altres estratègies personals. 

17.4. Pren la decisió correcta tenint en compte les probabilitats de les diferents  opcions 

en situacions d’incertesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.4. Criteris Avaluació 4t ESO matemàtiques aplicades 
 

1. Identificar i emprar de forma adequada els nombres reals per rebre i produir informació 

en activitats relacionades en la vida quotidiana. 

2. Resoldre problemes elegint el tipus de càlcul adequat (mental, escrit o amb calculadora) 

i donant significat a les operacions, procediments i càlculs obtinguts, d’acord amb 

l’enunciat. 

3. Estimar i calcular expressions numèriques senzilles de nombres reals. 

4. Aplicar correctament les regles de prioritat entre operacions i fer un ús adequat dels 

signes i parèntesi. 

5. Simplificar expressions numèriques irracionals senzilles. 

6. Utilitzar adequadament la calculadora científica en les operacions amb nombres reals, 

expressats en forma decimals o en notació científica. 

7. Aplicar les tècniques i regles d’aproximació, estriant-les i valorant-les de manera 

convenient en la resolució de problemes, des de la presa de dades fins a la solució, 

juntament amb la valoració dels errors comesos. 

8. Emprar el factor de conversió, la regla de tres, i els percentatges, taxes i interès per 

resoldre situacions i problemes relacionats amb el seu entorn. 

9. Construir expressions algebraiques i equacions descriptives de successions numèriques, 

taules o enunciats, propietats, codis, recomptes, etc., i interpretar les relacions 

numèriques que es donen implícitament, en una fórmula coneguda o en una equació. 

10. Utilitzar les tècniques i procediments bàsics del càlcul algebraic per operar amb polinomis 

amb una indeterminada. 

11. Utilitzar les tècniques del càlcul algebraic per resoldre equacions de primer i segon grau 

i derivades d’elles; biquadrades i irracionals senzilles. 

12. Resoldre sistemes d’equacions lineals i no lineals amb dues incògnites. 

13. Resoldre problemes de la vida quotidiana en què es requereixi el plantejament i la 

resolució d'equacions de primer i segon grau o de sistemes d'equacions lineals amb dues 

incògnites. 

14. Factoritzar polinomis amb una indeterminada amb coeficients enters . 

15. Resoldre problemes senzills mitjançant mètodes numèrics, gràfics o la simbolització de 

relacions que s’hi puguin distingir en ells quan es tracti de fórmules conegudes o en el 

plantejament i resolució d’equacions de primer o de segon grau o de sistemes senzills de 

dues equacions lineals amb dues incògnites. 

16. Utilitzar convenientment la proporcionalitat geomètrica per obtenir figures semblants a 

altres i interpretar les dimensions reals de figures representades en mapes o plànols, fent 

un ús adequat de les escales, numèriques i gràfiques. 

17. Establir relacions entre coordenades de punts i vectors i emprar-les per a calcular la 

distància entre dos punts o el mòdul d’un vector i reconèixer i obtenir l’equació general i 

explícita de la recta i emprar-les per l’estudi de les condicions de incidència i paral·lelisme.  

18. Emprar les unitats angulars del sistema mètric decimal sexagesimal així com les relacions 

i les raons trigonomètriques de la trigonometria elemental, per resoldre problemes de 

context real, amb l’ajuda de la calculadora científica. 



19. Utilitzar convenientment les coordenades dels punts per representar-los, per a calcular la 

distància entre ells i reconèixer l’equació general i explícita de la recta. 

20. Representar gràficament i interpretar les funcions constants, lineals, afins o quadràtiques 

a través dels seus elements característics ( pendent de la recta, punts de tall amb els 

eixos, vèrtex i eix de simetria de la paràbola ). 

21. Representar gràficament i interpretar les funcions exponencial i hiperbòliques senzilles a 

través de taules de valors, construïdes amb l’ajuda de la calculadora científica. 

22. Determinar i interpretar les característiques bàsiques( punts de tall amb els eixos, 

intervals de creixement, punts extrems, continuïtat, simetria, periodicitat ) que permeten 

avaluar el comportament d’un gràfic senzill ( de traç continu o discontinu ) 

23. Identificar relacions funcionals, a partir de les diferents expressions, gràfic. Enunciat, taula 

o expressió algebraica i obtenir informació en un context de resolució de problemes 

relacionats amb fenòmens naturals o pràctics relacionats amb la vida quotidiana. 

24. Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més 

usuals, corresponents a distribucions discretes i continues, amb l’ajuda de la calculadora. 

25. Determinar i interpretar l’espai mostral i els esdeveniments associats a un experiment 

aleatori simple o compost senzill. 

26. Utilitzar de manera adequada la Regla de Laplace per a calcular la probabilitat d’un 

esdeveniment. 

27. Calcular probabilitats, simples o compostes, utilitzant els diagrames d’arbre, les taules de 

contingència o altres tècniques combinatòries. 

28. Aplicar els conceptes i les tècniques de càlcul de probabilitats per resoldre diferents 

situacions i problemes de la vida quotidiana. 

 

 

4.1.5. Criteris Avaluació 4t ESO matemàtiques acadèmiques. 
 

1. Identificar, relacionar i representar gràficament els nombres reals per rebre i produir 

informació en activitats relacionades en la vida quotidiana. 

2. Reconèixer les diferents formes d’expressar i representar un interval en la recta. Resoldre 

problemes elegint el tipus de càlcul adequat (mental, escrit o amb calculadora) i les 

notacions adequades i donant significat a les operacions, procediments i càlculs 

obtinguts, d’acord amb l’enunciat. 

3. Estimar i calcular expressions numèriques combinades de nombres reals. 

4. Aplicar correctament les regles de prioritat entre operacions i fer un ús adequat dels 

signes i parèntesi. 

5. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes com 

ara l'emissió i justificació d'hipòtesi o la generalització, i expressar verbalment, amb 

precisió i rigor, raonaments, relacions quantitatives, i informacions que incorporin 

elements matemàtics, valorant la utilització i simplicitat del llenguatge matemàtic per a 

això. 

6. Simplificar expressions algebraiques optimitzant procediments. 



7. Utilitzar adequadament la calculadora científica en les operacions amb nombres reals, 

expressats en forma decimals o en notació científica. 

8. Aplicar les tècniques i regles d’aproximació, estriant-les i valorant-les de manera 

convenient en la resolució de problemes, des de la presa de dades fins a la solució, 

juntament amb la valoració dels errors comesos. 

9. Factoritzar polinomis a coeficients enters optimitzant procediments i saber aplicar-ho a 

diferents contextos. 

10. Resoldre correctament inequacions i interpretar gràficament els resultats. 

11. Plantejar i resoldre problemes algebraics que precisin d’equacions de primer o de  segon 

grau, biquadràtiques ó de polinòmiques de fàcil factorització, racionals i irracionals 

senzilles i comprovar l’adequació de les solucions al problema.. 

12. Plantejar i resoldre problemes algebraics que precisin de sistemes d’equacions lineals i 

no lineals, i comprovar l’adequació de les solucions al problema. 

13. Emprar les unitats angulars(radiants i graus sexagesimals) així com les relacions i les 

raons trigonomètriques de la trigonometria elemental, per resoldre problemes de context 

real amb ajuda de la calculadora científica. 

14. Establir relacions entre coordenades de punts i vectors i emprar-les per a calcular la 

distància entre dos punts o el mòdul d’un vector i reconèixer i obtenir l’equació general i 

explícita de la recta i emprar-les per l’estudi de les condicions de incidència i paral·lelisme.  

Obtenir l’equació de la circumferència com a lloc geomètric. 

15. Representar gràficament i interpretar les funcions constants, lineals, afins o quadràtiques 

a través dels seus elements característics ( pendent de la recta, punts de tall amb els 

eixos, vèrtex i eix de la paràbola) obtinguts a partir d’un enunciat, d’una  taula o de la seva 

expressió algebraica. 

16. Representar gràficament amb les característiques notables pròpies i interpretar les 

funcions exponencial i hiperbòliques senzilles i valor absolut i definides a trossos 

senzilles, a través de taules de valors, enunciats o  expressions  algebraiques construïdes 

amb l’ajuda de la calculadora científica. 

17. Determinar i interpretar les característiques bàsiques ( domini, recorregut, punts de tall 

amb els eixos, intervals de creixement, punts extrems, continuïtat, simetria i periodicitat ) 

que permeten avaluar el comportament d’un gràfic senzill ( de traç continu o  discontinu 

). 

18. Identificar relacions funcionals, a partit de les diferents expressions, gràfic, enunciat, taula 

o expressió algebraica i obtenir informació en un context de resolució de problemes 

relacionats amb fenòmens naturals o pràctics relacionats amb la vida quotidiana. 

19. Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics unidimensionals i bidimensionals. 

20. Calcular i interpretar els paràmetres estadístics més usuals, corresponents a distribucions 

discretes i continues, amb l’ajuda de la calculadora. 

21. Determinar i interpretar l’espai mostral i els esdeveniments associats a un experiment 

aleatori simple o compost senzill. 

22. Utilitzar de manera adequada la Regla de Laplace per a calcular la probabilitat d’un 

esdeveniment. 

23. Calcular probabilitats, simples o compostes, utilitzant els diagrames d’arbre, les taules de 



contingència o altres tècniques combinatòries. 

24. Aplicar els conceptes i les tècniques de càlcul de probabilitats per resoldre diferents 

situacions i problemes de la vida quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.6. Criteris d’avaluació 1r BAT MAT I 

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. 

 

1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres (reals i complexos) i els utilitza per 

representar i interpretar adequadament informació quantitativa. 

1.2. Realitza operacions numèriques amb eficàcia, emprant càlcul mental, algoritmes 

de llapis i paper, calculadora o eines informàtiques. 



  

 

1.3. Utilitza la notació numèrica més adequada a cada context i justifica la seva 

idoneïtat. 

1.4. Obté fites d’error i estimacions en els càlculs aproximats que realitza valorant i 

justificant la necessitat d’estratègies adequades per minimitzar-les. 

1.5. Coneix i aplica el concepte de valor absolut per calcular distàncies i tractar 

desigualtats. 

1.6. Resol problemes en què intervenen nombres reals i la seva representació i 

interpretació en la recta real. 

2. Conèixer els nombres complexos com a extensió dels nombres reals, utilitzant-los per 

obtenir solucions d’algunes equacions algebraiques. 

2.1. Valora els nombres complexos com a ampliació del concepte de nombre real i  els 

utilitza per obtenir la solució d’equacions de segon grau amb coeficients reals 

sense solució real. 

2.2. Opera amb nombres complexos, i els representa gràficament, i utilitza la fórmula 

de Moivre en el cas de les potències. 

3. Valorar les aplicacions del nombre e i dels logaritmes utilitzant les seves propietats en la 

resolució de problemes extrets de contextos reals. 

3.1. Aplica correctament les propietats per calcular logaritmes senzills en funció 

d’altres coneguts. 

3.2. Resol problemes associats a fenòmens físics, biològics o econòmics mitjançant 

l’ús de logaritmes i les seves propietats. 

4. Analitzar, representar i resoldre problemes plantejats en contextos reals, utilitzant 

recursos algebraics (equacions, inequacions i sistemes) i interpretant críticament els 

resultats. 

4.1. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, 

estudia i classifica un sistema d’equacions lineals plantejat (com a màxim de tres 

equacions i tres incògnites), el resol mitjançant el mètode de Gauss, en els  casos 

que sigui possible, i l’aplicaper resoldre problemes. 

4.2. Resol problemes en els quals es necessiti 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. 

5. Identificar funcions elementals, donades a través d’enunciats, taules o expressions 

algebraiques, que descriguin una situació real, i analitzar, qualitativament i 

quantitativament, les seves propietats, per representar-les gràficament i extreure 

informació pràctica que ajudi a interpretar el fenomen de què es deriven. 

5.1. Reconeix analíticament i gràficament les funcions reals de variable real 

elementals. 

5.2. Selecciona de manera adequada i raonada eixos, unitats, domini i escales, i 

reconeix i identifica els errors d’interpretació derivats d’una mala elecció. Interpreta 

les propietats globals i locals de les funcions, comprovant els resultats amb l’ajuda 

de mitjans tecnològics en activitats abstractes i problemes contextualitzats. 



  

5.3. Extrau i identifica informacions derivades de l’estudi i anàlisi de funcions en 

contextos reals. 

6. Utilitzar els conceptes de límit i continuïtat d’una funció i aplicar-los en el càlcul de límits 

i l’estudi de la continuïtat d’una funció en un punt o un interval. 

6.1. Comprèn el concepte de límit, fa les operacions elementals per calcular-lo, i aplica 

els processos per resoldre indeterminacions. 

6.2. Determina la continuïtat d’una funció en un punt a partir de l’estudi del seu límit i 

del valor de la funció, per extreure conclusions en situacions reals. 

6.3. Coneix les propietats de les funcions contínues, i representa la funció en un entorn 

dels punts de discontinuïtat. 

7. 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. 

7.1. Calcula la derivada d’una funció usant els mètodes adequats i l’empra per estudiar 

situacions reals i resoldre problemes. 

7.2. Deriva funcions que són composició de diverses funcions elementals mitjançant 

la regla de la cadena. 

7.3. Determina el valor de paràmetres perquè es verifiquin les condicions de continuïtat 

i derivabilitat d’una funció en un punt. 

8. Estudiar i representar gràficament funcions obtenint informació a partir de les seves 

propietats i extraient informació sobre el seu comportament local o global. 

8.1. Representa gràficament funcions, després d’un estudi complet de les seves 

característiques mitjançant les eines bàsiques de l’anàlisi. 

8.2. Utilitza mitjans tecnològics adequats per representar i analitzar el comportament 

local i global de les funcions. 

9. Reconèixer i treballar amb els angles en radiants tractant amb facilitat les raons 

trigonomètriques d’un angle, del seu doble i meitat, així com les transformacions 

trigonomètriques usuals. 

9.1. Coneix les raons trigonomètriques d’un angle,el seu doble i meitat, així com les 

de l’angle suma i diferència d’uns altres dos. 

10. Utilitzar els teoremes del sinus, 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. 

10.1. Resol problemes geomètrics del món natural, geomètric o tecnològic, utilitzant els 

teoremes del sinus, del cosinus i de la tangent i les fórmules trigonomètriques 

usuals. 

11. Fer servir 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 pla 

euclidià i en el pla mètric, utilitzant en ambdós casos les seves eines i propietats. 

11.1. 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. 



  

11.2. Calcula l’expressió analítica del producte escalar, del mòdul i del cosinus de 

l’angle. 

12. nterpretar 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. 

12.1. Calcula distàncies entre punts i d’un punt a una recta, així com angles entre dues 

rectes. 

12.2. Obté l’equació d’una recta en les seves diverses formes, identificant en cada cas 

els seus elements característics. 

12.3. Reconeix i diferencia analíticament les posicions relatives de les rectes. 

13. Tractar el concepte de en el pla. Identificar les formes corresponents a alguns llocs 

geomètrics usuals, lloc geomètric estudiant les seves equacions reduïdes i analitzant les 

seves propietats mètriques. 

13.1. Coneix el significat de lloc geomètric, identificant els llocs més usuals en 

geometria plana així com les seves característiques. 

13.2. Fa investigacions utilitzant programes informàtics específics en els quals cal 

seleccionar, estudiar posicions relatives i fer interseccions entre rectes i les 

diferents còniques estudiades. 

14. 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. 

14.1. Elabora taules bidimensionals de freqüències a partir de les dades d’un estudi 

estadístic, amb variables discretes i contínues. 

14.2. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics més usuals en variables 

bidimensionals. 

14.3. 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). 

14.4. Decideix si dues variables estadístiques són o no dependents a partir de les seves 

distribucions condicionades i marginals. 

15. Usa adequadament mitjans tecnològics per organitzar i analitzar dades des del punt de 

vista estadístic, calcular paràmetres i generar gràfics estadístics. Interpretar la possible 

relació entre dues variables i quantificar la relació lineal entre elles mitjançant el coeficient 

de correlació, valorant la pertinència d’ajustar una recta de regressió i, en el seu cas, la 

conveniència de realitzar prediccions, avaluant la fiabilitat de les mateixes en un context 

de resolució de problemes relacionats amb fenòmens científics. 

15.1. Distingeix la dependència funcional de la dependència estadística i estima si dues 

variables són o no estadísticament dependents mitjançant la representació del 

núvol de punts. 

15.2. Quantifica el grau i sentit de la dependència lineal entre dues variables mitjançant 

el càlcul i interpretació del coeficient de correlació lineal. 

15.3. Calcula les rectes de regressió de dues variables i obté prediccions a partir d’elles.  



  

15.4. Avalua la fiabilitat de les prediccions obtingudes a partir de la recta de regressió 

mitjançant el coeficient de correlació lineal. 

16. Utilitzar el vocabulari adequat per a la descripció de situacions relacionades amb 

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. 

16.1. Descriu situacions relacionades amb l’estadística utilitzant un vocabulari adequat.  

4.1.7. Criteris d’avaluació 1r BAT MACCSS I 
 

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. 

1.1. Reconeix els diferents tipus de nombres reals (racionals i irracionals) i els utilitza 

per representar i interpretar adequadament informació quantitativa. 

1.2. Representa correctament informació quantitativa mitjançant intervals de nombres 

reals. 

1.3. Compara, ordena, classifica i representa gràficament, qualsevol nombre real. 

1.4. Realitza operacions numèriques amb eficàcia, emprant càlcul mental, algoritmes 

de llapis i paper, calculadora o programes informàtics, utilitzant la notació més 

adequada i controlant l’error quan aproxima. 

2. Resoldre problemes de capitalització i amortització simple i composta utilitzant 

paràmetres d’aritmètica mercantil emprant mètodes de càlcul o els recursos tecnològics 

més adequats. 

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. 

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. 

3.1. Utilitza de manera eficaç el llenguatge algebraic per representar situacions 

plantejades en contextos reals. 

3.2. Resol problemes relatius a les ciències socials mitjançant la utilització d’equacions 

o sistemes d’equacions. 

3.3. Realitza una interpretació contextualitzada dels resultats obtinguts i els exposa 

amb claredat. 

4. Interpretar i representar gràfiques de funcions reals tenint en compte les seves 

característiques i la seva relació amb fenòmens socials. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Estudia i interpreta gràficament les característiques d’una funció comprovant els 

resultats amb l’ajuda de mitjans tecnològics en activitats abstractes i problemes 

contextualitzats. 

5. Interpolar i extrapolar valors de funcions a partir de taules i conèixer la utilitat en casos 

reals. 

5.1. Obté valors desconeguts mitjançant interpolació o extrapolació a partir de taules 

o dades i els interpreta en un context. 

6. Calcular límits finits i infinits d’una funció en un punt o en l’infinit per estimar les 

tendències. 

6.1. Calcula límits finits i infinits d’una funció en un punt o en l’infinit per estimar les 

tendències d’una funció. 

6.2. Calcula, representa i interpreta les asímptotes d’una funció en problemes de les 

ciències socials. 

7. Conèixer el concepte de continuïtat i estudiar la continuïtat en un punt en funcions 

polinòmiques, racionals, logarítmiques i exponencials. 

7.1. Examina, analitza i determina la continuïtat d’una funció en un punt per extreure 

conclusions en situacions reals. 

8. 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. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

9. 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. 

9.1. Elabora i interpreta taules bidimensionals de freqüències a partir de les dades d’un 

estudi estadístic, amb variables discretes i contínues. 

9.2. Calcula i interpreta els paràmetres estadístics més usuals en variables 

bidimensionals per aplicar-los en situacions de la vida real. 

9.3. Troba les distribucions marginals i diferents distribucions condicionades a partir 

d’una taula de contingència, així com els seus paràmetres per aplicar-los en 

situacions de la vida real. 

9.4. Decideix si dues variables estadístiques són o no estadísticament dependents a 

partir de les seves distribucions condicionades i marginals per poder formular 

conjectures. 

9.5. Usa adequadament mitjans tecnològics per organitzar i analitzar dades des del 



  

punt de vista estadístic, calcular paràmetres i generar gràfics estadístics. 

10. Interpretar la possible relació entre dues variables i quantificar la relació lineal entre elles 

mitjançant el coeficient de correlació, valorant la conveniència d’ajustar una recta de 

regressió i de realitzar prediccions a partir seu, avaluant la fiabilitat de les mateixes en un 

context de resolució de problemes relacionats amb fenòmens econòmics i socials. 

10.1. Distingeix la dependència funcional de la dependència estadística i estima si dues 

variables són o no estadísticament dependents mitjançant la representació del 

núvol de punts en contextos quotidians. 

10.2. Quantifica el grau i sentit de la dependència lineal entre dues variables mitjançant 

el càlcul i interpretació del coeficient de correlació lineal per poder obtenir  

conclusions. 

10.3. Calcula les rectes de regressió de dues variables i obté prediccions a partir d’elles.  

10.4. Avalua la fiabilitat de les prediccions obtingudes a partir de la recta de regressió 

mitjançant el coeficient de determinació lineal en contextos relacionats amb 

fenòmens econòmics i socials. 

10.5. Assignar probabilitats a esdeveniments aleatoris en experiments simples i 

compostos, utilitzant  la  regla  de  Laplace  en  combinació  amb diferents 

tècniques de recompte   i importància en les ciències socials. 

Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden modelitzar-se 

mitjançant la distribució normal a partir de l’axiomàtica de la probabilitat, emprant els 

resultats numèrics obtinguts a la presa de decisions en contextos relacionats amb les 

ciències socials. 

10.6. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos 

mitjançant la regla de Laplace, les fórmules derivades de l’axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents tècniques de recompte. 

10.7. Construeix la funció de probabilitat d’una variable discreta associada a un 

fenomen senzill i calcula els seus paràmetres i algunes probabilitats associades. 

10.8. Construeix la funció de densitat d’una variable contínua associada a un fenomen 

senzill i calcula els seus paràmetres i algunes probabilitats associades. 

11. 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 esdeveniments associats. 

11.1. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució binomial, 

obté els seus paràmetres i calcula la seva mitjana i desviació típica. 

11.2. 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 i les aplica en diverses situacions. 

11.3. Distingeix fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant una distribució normal, i 

valora la seva la taula de la distribució o mitjançant calculadora, full de càlcul o 

una altra eina tecnològica, i les aplica en diverses situacions. 

11.4. Calcula probabilitats d’esdeveniments 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. 



  

12. 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. 

12.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar i 

l’estadística. 

12.2. Raona i argumenta la interpretació d’informacions estadístiques o relacionades 

amb l’atzar presents en la vida quotidiana 

 

4.1.8. Criteris d’avaluació 2n BAT MAT II 

1.1. Utilitzar el llenguatge matricial i les operacions amb matrius per descriure i 

interpretar dades i relacions en la resolució de problemes diversos. 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. 

1.2. Realitza operacions amb matrius i aplica les propietats d’aquestes operacions 

adequadament, de forma manual o amb el suport de mitjans tecnològics. 

1.3. Determina el rang d’una matriu, fins a ordre 4, aplicant el mètode de Gauss o 

determinants. 

1.4. Determina les condicions perquè una matriu tengui inversa i la calcula emprant el 

mètode més adequat. 

2. 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. 

2.1. Resol problemes susceptibles de ser representats matricialment i interpreta els 

resultats obtinguts. 

2.2. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, 

estudia i classifica el sistema d’equacions lineals plantejat, el resol en els casos 

que sigui possible, i l’aplica per resoldre problemes. 

3. Estudiar la continuïtat d’una funció en un punt o en un interval, aplicant els resultats que 

se’n deriven. 

3.1. Coneix les propietats de les funcions contínues, i representa la funció en un entorn 

dels punts de discontinuïtat. 

3.2. Aplica els conceptes de límit i derivada, així com els teoremes relacionats, a la 

resolució de problemes. 

4. 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. 

4.1. Aplica la regla de L’Hôpital per resoldre indeterminacions en el càlcul de límits. 

4.2. Planteja problemes d’optimització relacionats amb la geometria o amb les ciències 

experimentals i socials, els resol i interpreta el resultat obtingut dins el context. 



  

5. Calcular integrals de funcions senzilles aplicant les tècniques bàsiques per al càlcul de 

primitives. 

5.1. Aplica els mètodes bàsics per al càlcul de primitives de funcions. 

6. 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. 

6.1. Calcula l’àrea de recintes limitats per rectes i corbes senzilles o per dues corbes. 

6.2. Utilitza els mitjans tecnològics per representar i resoldre problemes d’àrees de 

recintes limitats per funcions conegudes. 

6.3. Resoldre problemes geomètrics espacials, utilitzant vectors. Realitza operacions 

elementals amb vectors, fent servir correctament els conceptes de base i de 

dependència i independència lineal. 

7. Resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans 

utilitzant les diferents equacions de la recta i del pla en l’espai. 

7.1. Expressa l’equació de la recta de les seves diferents formes, passant d’una a 

l’altra correctament, identificant en cada cas els seus elements característics, i 

resolent els problemes afins entre rectes. 

7.2. Obté l’equació del pla en les seves diferents formes, passant d’una a l’altra 

correctament. 

7.3. Analitza la posició relativa de plans i rectes en l’espai, aplicant mètodes matricials 

i algebraics. 

7.4. Obté les equacions de rectes i plans en diferents situacions. 

8. 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. 

8.1. Fa servir el producte escalar i vectorial de dos vectors, significat geomètric, 

expressió analítica i propietats. 

8.2. Coneix el producte mixt de tres vectors, el seu significat geomètric, la seva 

expressió analítica i propietats. 

8.3. Determina angles, distàncies, àrees i volums utilitzant els productes escalar, 

vectorial i mixt, aplicant-los en cada cas a la resolució de problemes geomètrics. 

8.4. Realitza investigacions utilitzant programes informàtics específics  per seleccionar 

i estudiar situacions noves de la geometria relatives a objectes com l’esfera. 

9. Assignar probabilitats a esdeveniments 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 esdeveniments aleatoris condicionats (Teorema 

de Bayes), en contextos relacionats amb el món real. 

9.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos 

mitjançant la regla de Laplace, les fórmules derivades de l’axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents tècniques de recompte. 

9.2. Calcula probabilitats a partir dels esdeveniments que constitueixen una partició de 

l’espai mostral. 

9.3. Calcula la probabilitat final d’un esdeveniment aplicant la fórmula de Bayes. 

10. 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 esdeveniments associats. 

11. Identifica fenòmens que poden modelitzar-se mitjançant la distribució binomial, obté els 
seus paràmetres i calcula la seva mitjana i desviació típica 

11.1. 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. 

11.2. Coneix les característiques i els paràmetres de la distribució normal i valora la 

seva importància al món científic. 

11.3. Calcula probabilitats d’esdeveniments associats a fenòmens que poden 

modelitzar-se mitjançant la distribució normal a partir de la taula de la distribució 

o mitjançant calculadora, full de càlcul o una altra eina tecnològica. 

11.4. Calcula probabilitats d’esdeveniments 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. 

12. 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, en especial els relacionats amb les 

ciències i altres àmbits, detectant possibles errors i manipulacions tant en la presentació 

de les dades com de les conclusions. 

12.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb l’atzar. 
 
 
 
 
 
 

4.1.9. Criteris d’avaluació 2n BAT MATCCSS II 
 
 

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 de 

l’esmentada informació. 

1.1. Disposa en forma de matriu informació procedent de l’àmbit social per poder 

resoldre problemes amb major eficàcia. 

1.2. Utilitza el llenguatge matricial per representar dades facilitades mitjançant taules i 

per representar sistemes d’equacions lineals. 

1.3. Realitza operacions amb matrius i aplica les propietats d’aquestes operacions 

adequadament, de forma manual i amb el suport de mitjans tecnològics. 

2. 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 signif icat de les 

solucions obtingudes. 

2.1. Formula algebraicament les restriccions indicades en una situació de la vida real, 



  

el sistema d’equacions lineals plantejat (com a màxim de tres equacions i tres 

incògnites), el resol en els casos que sigui possible, i l’aplica per resoldre 

problemes en contextos reals. 

2.2. Aplica les tècniques gràfiques de programació lineal bidimensional per resoldre 

problemes d’optimització de funcions lineals que estan subjectes a restriccions i 

interpreta els resultats obtinguts en el context del problema 

3. 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. 

3.1. Modelitza amb ajuda de funcions problemes plantejats en les ciències socials i els 

descriu mitjançant l’estudi de la continuïtat, tendències, branques infinites, tall amb 

els eixos. 

3.2. Calcula les asímptotes de funcions senzilles racionals, exponencials i 

logarítmiques. 

3.3. Estudia la continuïtat en un punt d’una funció elemental o definida a trossos 

utilitzant el concepte de límit. 

4. 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. 

4.1. 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. 

4.2. Planteja problemes d’optimització sobre fenòmens relacionats amb les ciències 

socials, els resol i interpreta el resultat obtingut dins el context. 

5. 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. 

5.1. Aplica la regla de Barrow al càlcul d’integrals definides de funcions elementals 

immediates. 

5.2. Aplica el concepte d’integral definida per calcular l’àrea de recintes plans 

delimitats per una o dues corbes. 

6. Assignar probabilitats a esdeveniments 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 esdeveniment (probabilitat inicial) a partir de la informació obtinguda 

mitjançant l’experimentació (probabilitat final), emprant els resultats numèrics obtinguts a 

la presa de decisions en contextos relacionats amb les ciències socials. 

6.1. Calcula la probabilitat d’esdeveniments en experiments simples i compostos 

mitjançant la regla de Laplace, les fórmules derivades de l’axiomàtica de 

Kolmogorov i diferents tècniques de recompte. 

6.2. Calcula probabilitats d’esdeveniments a partir dels esdeveniments que 

constitueixen una partició de l’espai mostral. 



  

6.3. Calcula la probabilitat final d’un esdeveniment aplicant la fórmula de Bayes. 

6.4. Resol una situació relacionada amb la presa de decisions en condicions 

d’incertesa en funció de la probabilitat de les diferents opcions. 

7. Descriure procediments estadístics que permeten estimar paràmetres desconeguts d’una 

població amb una fiabilitat o un error prefixats, calculant la mida 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 mida mostral és prou 

gran. 

7.1. Valora la representativitat d’una mostra a partir del seu procés de selecció. 

7.2. Calcula estimadors puntuals per a la mitjana, variància, desviació típica i proporció 

poblacionals, i l’aplica a problemes reals. 

7.3. 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 l’aplica a problemes de situacions reals. 

7.4. Construeix, en contextos reals, un interval de confiança per a la mitjana 

poblacional d’una distribució normal amb desviació típica coneguda. 

7.5. Construeix, en contextos reals, un interval de confiança per a la mitjana 

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

7.6. Relaciona l’error i la confiança d’un interval de confiança amb la mida mostral i 

calcula cada un d’aquests tres elements coneguts els altres dos i l’aplica en 

situacions reals. 

8. 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. 

8.1. Utilitza les eines necessàries per estimar paràmetres desconeguts d’una  població 

i presentar les inferències obtingudes mitjançant un vocabulari i representacions 

adequades. 

8.2. Identifica i analitza els elements d’una fitxa tècnica en un estudi estadístic senzill. 

8.3. Analitza de forma crítica i informació argumentada estadística present en els 

mitjans de comunicació i altres àmbits de la vida quotidiana. 

 

4.2. Objectius mínims 

 
 
4.2.1. Objectius mínims 2n ESO 

● Saber operar amb nombres enters, decimals i trencats. Aplicar correctament la regla 

dels signes, la prioritat d’operacions i l’ús adequat del parèntesi. 

● Saber resoldre problemes de tant per cent, proporcionalitat directa i inversa i escales. 

● Conèixer i saber operar amb el sistema mètric decimal. 

● Usar la calculadora en operacions senzilles. 



  

● Saber desenvolupar senzilles identitats notables. 

● Saber operar expressions algebraiques senzilles. 

● Resoldre correctament equacions de primer grau amb parentesis i denominadors. 

● Conèixer i saber trobar els elements bàsics i propietats de les figures geomètriques 

elementals al pla i a l’espai. 

● Conèixer i saber operar perímetres, àrees i volums de figures simples 

● Comprendre i saber aplicar el Teorema de Pitàgores. 

● Utilitzar correctament el concepte de semblança. 

● Comprendre i saber aplicar el Teorema de Tales. 

● Saber reconèixer, interpretar i realitzar una gràfica senzilla. 

● Saber construir taules de freqüències i gràfics estadístics senzills. 

● Conèixer estratègies de càlcul mental. 

● Conèixer les seves habilitats matemàtiques i utilitzar-les en les situacions de la vida 

quotidiana que ho requereixin. 

● Incorporar als hàbits de treball la recerca de relacions i solucions, precisió en l’ús del 

llenguatge matemàtic. 

 
4.2.2.Objectius mínims 3r ESO matemàtiques aplicades 

● Saber operar amb nombres enters, decimals i trencats. Aplicar correctament les regles 

dels signes, prioritat d’operacions i l’ús adequat del parèntesi. 

● Usar la calculadora en operacions senzilles. 

● Saber reconèixer una successió numèrica senzilla i realitzar càlculs elementals amb 

progressions aritmètiques i geomètriques. 

● Saber operar expressions algebraiques senzilles i amb identitats notables. 



  

 

● Saber resoldre correctament equacions de primer i de segon grau amb parentesis i 

denominadors. 

● Saber reconèixer, interpretar i realitzar una gràfica. 

● Saber resoldre correctament, i interpretar algebraica i gràficament, els sistemes lineals 

de dues equacions amb dues incògnites. 

● Saber representar funcions afins i lineals, conèixer les seves propietats i saber calcular 

els seus elements notables. 

● Saber reconèixer relacions geomètriques entre figures planes i espacials senzilles. 

● Saber interpretar i construir  taules i gràfiques estadístiques. 

● Conèixer i calcular correctament els paràmetres bàsics de centralizació i dispersió 

estadístics. 

● Saber reconèixer i estudiar fenòmens aleatoris. 

● Saber calcular un espai mostral d’un experiment simple. 

● Saber calcular la probabilitat d’un esdeveniment d’un experiment simple. 

 
4.2.3.Objectius mínims 3r ESO matemàtiques acadèmiques 

● Saber operar amb nombres enters, decimals i trencats. Aplicar correctament les regles 

dels signes, prioritat d’operacions i l’ús adequat del parèntesi. 

● Usar la calculadora en operacions senzilles. 

● Saber reconèixer una successió numèrica senzilla i realitzar càlculs elementals amb 

progressions aritmètiques i geomètriques. 

● Saber operar expressions algebraiques senzilles i amb identitats notables. 

● Saber resoldre correctament equacions de primer i de segon grau amb parentesis i 

denominadors. 

● Saber reconèixer, interpretar i realitzar una gràfica. 

● Saber resoldre correctament, i interpretar algebraica i gràficament, els sistemes lineals 

de dues equacions amb dues incògnites. 

● Saber representar funcions afins i lineals, conèixer les seves propietats i saber calcular 

els seus elements notables. 

● Saber reconèixer relacions geomètriques entre figures planes i espacials senzilles. 

● Saber interpretar i construir  taules i gràfiques estadístiques. 

● Conèixer i calcular correctament els paràmetres bàsics de centralizació i dispersió 

estadístics. 

● Saber reconèixer i estudiar fenòmens aleatoris. 

● Saber calcular un espai mostral d’un experiment simple. 

● Saber calcular la probabilitat d’un esdeveniment d’un experiment simple. 

 
4.2.4.Objectius mínims 4t ESO matemàtiques aplicades. 

● Saber representar sobre la recta real arrels quadrades i operar nombres reals. 

● Operar i factoritzar polinomis a coeficients enters. 



  

 

● Simplificar expressions algebraiques combinades 

● Resoldre correctament inequacions i interpretar gràficament els resultats. 

● Saber interpretar conceptes gràfics d’una funció. 

● Comprendre el concepte de proporcionalitat i la seva aplicació a la vida real. 

● Saber resoldre correctament equacions de primer i segon grau i equacions 

biquadràtiques i racionals i irracionals senzilles. 

● Saber resoldre sistemes d’equacions amb dues incògnites. 

● Interpretar algebraica i gràficament, els sistemes lineals de dues equacions amb dues 

incògnites. 

● Utilitzar correctament el llenguatge algebraic en aplicacions a la vida real. 

● Saber representar funcions lineals, afins, quadràtiques i d’altres com les hiperboles, 

exponencials i definida a trossos senzilles, conèixer les seves propietats i saber calcular 

els seus elements notables. 

● Saber reconèixer relacions geomètriques entre figures planes i espacials senzilles. 

● Conèixer i saber interpretar, analítica i geomètricament, els conceptes, operacions i 

propietats amb vectors. 

● Saber representar i interpretar gràfiques estadístiques unidimensionals. 

● Conèixer i saber calcular els paràmetres bàsics de posició i els paràmetres bàsics de 

dispersió d’una estadística unidimensional. 

● Estudiar i conèixer fenòmens aleatoris reals determinant el seu espai mostral. 

● Calcular correctament probabilitats simples i  compostes d'esdeveniments. 

 
4.2.5. Objectius mínims 4t ESO matemàtiques acadèmiques 

● Saber representar sobre la recta real arrels quadrades i operar nombres reals. 

● Saber Operar i factoritzar polinomis a coeficients enters. 

● Simplificar expressions algebraiques encadenades. 

● Resoldre correctament inequacions i interpretar gràficament els resultats. 

● Saber interpretar conceptes gràfics d’una funció. 

● Resoldre correctament equacions de primer, segon grau, biquadrades i polinòmiques de 

fàcil factorització, racionals i irracionals. 

● Saber resoldre correctament sistemes lineals i no lineals i interpretar algebraica i 

gràficament, els  sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites. 

● Utilitzar correctament el llenguatge algebraic en situacions de la vida quotidiana per 

resoldre problemes. 

● Saber representar funcions lineals, afins, quadràtiques, trigonomètriques simples i d’altres 

senzilles ( valor absolut, hipèrboles, exponencials, definides a trossos...). Conèixer les 

seves propietats i saber calcular els seus elements notables. 

● Calcular raons trigonomètriques simples , resoldre equacions trigonomètriques senzilles 

i triangles rectangles amb les seves aplicacions a la vida quotidiana. 



  

 

● Conèixer i saber interpretar, analítica i geomètricament, els conceptes, operacions i 

propietats amb vectors. 

● Conèixer i saber calcular els paràmetres bàsics d'una estadística unidimensional. 

● Saber representar i interpretar gràfiques estadístiques bidimensionals. 

● Conèixer i saber calcular els paràmetres bàsics d’una estadística bidimensional. 

● Estudiar i conèixer fenòmens aleatoris reals determinant el seu espai mostral. 

● Calcular correctament probabilitats simples i compostes d'esdeveniments. 

 
4.2.6.Objectius mínims 1r BAT MACCSS I 

● 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. 

● Resoldre problemes de capitalització i amortització simple i composta utilitzant 

paràmetres d’aritmètica mercantil emprant mètodes de càlcul o els recursos tecnològics 

més adequats. 

● 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. 

● Interpretar i representar gràfiques de funcions reals tenint en compte les seves 

característiques i la seva relació amb fenòmens socials. 

● Interpolar i extrapolar valors de funcions a partir de taules i conèixer la utilitat en casos 

reals. 

●  Calcular límits finits i infinits d’una funció en un punt o en l’infinit per estimar les 

tendències. 

● Conèixer el concepte de continuïtat i estudiar la continuïtat en un punt en funcions 

polinòmiques, racionals, logarítmiques i exponencials. 

● 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. 

● 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. 

● Interpretar la possible relació entre dues variables i quantificar la relació lineal entre elles 

mitjançant el coeficient de correlació, valorant la conveniència d’ajustar una recta de 

regressió i de realitzar prediccions a partir seu, avaluant la fiabilitat de les mateixes en un 

context de resolució de problemes relacionats amb fenòmens econòmics i socials. 



  

 

● Assignar probabilitats a esdeveniments 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 a la presa de 

decisions en contextos relacionats amb les ciències socials. 

● 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 esdeveniments associats. 

● 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. 

 
4.2.7.Objectius mínims 1r BAT MAT I 

● 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. 

● Conèixer els nombres complexos com a extensió dels nombres reals, utilitzant-los per 

obtenir solucions d’algunes equacions algebraiques. 

● Valorar les aplicacions del nombre e i dels logaritmes utilitzant les seves propietats en la 

resolució de problemes extrets de contextos reals. 

● Analitzar, representar i resoldre problemes plantejats en contextos reals, utilitzant 

recursos algebraics (equacions, inequacions i sistemes) i interpretant críticament els 

resultats. 

● Identificar funcions elementals, donades a través d’enunciats, taules o expressions  

algebraiques, que descriguin una situació real, i analitzar, qualitativament i 

quantitativament, les seves propietats, per representar-les gràficament i extreure 

informació pràctica que ajudi a interpretar el fenomen de què es deriven. 

● Utilitzar els conceptes de límit i continuïtat d’una funció i aplicar-los en el càlcul de límits 

i l’estudi de la continuïtat d’una funció en un punt o un interval. 

● 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. 

● Estudiar i representar gràficament funcions obtenint informació a partir de les seves 

propietats i extraient informació sobre el seu comportament local o global. 

● Reconèixer i treballar amb els angles en radiants tractant amb facilitat les raons 

trigonomètriques d’un angle, del seu doble i meitat, així com les transformacions 

trigonomètriques usuals. 

● Utilitzar els teoremes del sinus, 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. 

● Fer servir 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 pla 

euclidià i en el pla mètric, utilitzant en ambdós casos les seves eines i propietats. 

● 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. 

● Tractar el concepte de en el pla. Identificar les formes corresponents a alguns llocs 

geomètrics usuals, lloc geomètric estudiant les seves equacions reduïdes i analitzant les 

seves propietats mètriques. 

● 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. 

● Interpretar la possible relació entre dues variables i quantificar la relació lineal entre elles 

mitjançant el coeficient de correlació, valorant la pertinència d’ajustar una recta de 

regressió i, en el seu cas, la conveniència de realitzar prediccions, avaluant la fiabilitat de 

les mateixes en un context de resolució de problemes relacionats amb fenòmens 

científics. 

● Utilitzar el vocabulari adequat per a la descripció de situacions relacionades amb 

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. 

 
4.2.8. Objectius mínims 2n BAT MAT II 

● Utilitzar el llenguatge vectorial i les operacions amb vectors per transcriure i resoldre 

situacions i problemes derivats de la geometria, la física i altres ciències del àmbit científic 

tecnològic i interpretar les solucions segons els enunciats. 

● Utilitzar el llenguatge matricial i les operacions amb matrius i determinants com instrument 

per representar i interpretar dades, relacions i equacions, i en general per resoldre 

situacions diverses. 

● Identificar, calcular i interpretar les diferents equacions de la recta i del plà a l’espai per 

resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans i 

utilitzar-les, junt amb els diferents productes entre vectors donats en bases ortonormals, 

per calcular angles, distàncies, àrees i volums. 

● Transcriure problemes reals a un llenguatge algebraic, utilitzar les tècniques 

matemàtiques adients a cada cas per resoldre’ls i donar una interpretació, segons el 

context, a les solucions obtingudes. 
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● Utilitzar el concepte i càlcul de límits i derivades per analitzar, qualitativa i quantitativament, 

les propietats globals i locals ( domini, recorregut, continuïtat, simetries, periodicitat, punts 

de tall, asímptotes, intervals de creixement, intervals de concavitat, extrems relatius, punts 

d'inflexió...) d’una funció expressada en forma explícita, representar-la gràficament i 

extreure informació pràctica en una situació de resolució de problemes relacionats amb 

fenòmens naturals. 

● Aplicar el càlcul de límits, derivades i integrals al estudi de fenòmens geomètrics, naturals i 

tecnològics, així com a la resolució de problemes d’optimització i  càlcul d’àrees de regions 

limitades per rectes i corbes senzilles que siguin fàcilment representables. 

 
4.2.9. Objectius mínims 2n BAT MACCSS II 

● Utilitzar el llenguatge matricial i aplicar les operacions amb matrius com a instrument per a 

tractar situacions que utilitzin dades estructurades en forma de taules o grafs. 

● Transcriure un problema del llenguatge usual al algebraic i resoldre’l utilitzant matrius, 

resolució de sistemes d’equacions lineals i de programació lineal bidimensional. 

● Analitzar qualitativa i quantitativament propietats d’una funció que descriu situacions reals ( 

límits, derivada, monotonia, extrems relatius, curvatura, punts d'inflexió ). 

● Utilitzar el càlcul de derivades per a resoldre problemes d’optimització i de representació de 

funcions. 

● Assignar i interpretar probabilitats a successos aleatoris simples i compostos ( dependents 

o independents ). 

● Planificar i realitzar estudis estadístics amb enquestes. 

● Analitzar de forma crítica informes estadístics trets de la vida real. 

● Aplicar els coneixements matemàtics a situacions noves amb les estratègies més adients 

adquirides ( per exemple, en estadística els intervals de confiança, contrast de hipòtesi...). 

 
 

b) Criteris en Batxillerat 

 
L'avaluació en el Batxillerat, a més de tenir un caràcter continu i formatiu en els termes que preveu 
l'article del  DECRET 87/2015, de 5 de juny, també tindrà un caràcter diferenciat. Aquest caràcter, 
segons el que estableix l'article 30.3 del Reial Decret 1105/2014, implica que el professorat de cada 
matèria decidirà, al final del curs, si l'alumne o alumna ha assolit els objectius i ha arribat l'adequat 
grau d'adquisició de les competències corresponents. 
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4.3 Criteris de Qualificació. 
 

PER A APROVAR L'ASSIGNATURA L'ALUMNE HA DE: 

1. Haver tret als exàmens una mitjana de 5. 
 

        2.   Tenir la llibreta al dia: completa, corregida i polida. 

        3.   Fer els deures i treballs diàriament. 

        4.   Participar activament a la classe. 

        5.   Tenir una actitud positiva envers l'assignatura. 

        6.   Tenir una actitud de respecte envers els companys i la professora tant dins de l'aula 

com fora d'ella. 

        7.   L'alumnat que copia per primera vegada tindrà un zero a l’examen. L’examen suspès el 

recuperarà al final del trimestre. Si copia per segona vegada , tindrà suspesa tota l’avaluació i 

haurà de recuperar l’avaluació . 

      8. Un examen deixat en blanc  no s’aprovarà, encara que es necessite per a l’obtenció d’algun 

títol o prova posterior 

     9. Per cada falta d’ortografia en els exàmens es descomptarà 0,1 de la nota. Però en el cas 

que el alumne porte copiada cada paraula que ha fet mal, 30 vegades el dia després de l’examen, 

NO se li descomptarà.   

    10. Tindrem en compte els següents aspectes generals sobre l'avaluació: 

 
• La qualificació de l'avaluació serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en les 

unitats didàctiques desenvolupades durant l'avaluació ,menys 0,1 punt per cada falta 
d'assistència sense justificar. 
 

• Una avaluació es considera superada quan la qualificació obtinguda per l'alumne sigui de 5 
punts sobre 10 o superior. 

 
•En el cas que el alumne tinga alguna avaluació amb una nota inferior a 5, haurà de recuperar-la.  

 
• Es faran recuperacions de cadascun dels trimestres. 
 

 
• La qualificació final en l'assignatura serà la mitjana de les obtingudes en les avaluacions 

trimestrals,  
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Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions de la 1a i de la 
2a avaluació encara tinguin pendents UNA sola avaluació realitzaran una prova final de 

recuperació sobre els continguts  de la mateixa. 
 

• Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions de la 1a i de 
la 2a avaluació encara tinguin pendents dues o totes les  avaluacions, realitzaran una prova final 

global sobre una selecció de criteris d'avaluació de la matèria. 
 

   • Els alumnes aprovats que vulguin millorar la seva nota en l'avaluació, podran presentar-se als 
exàmens de recuperació. La nota final de eixa avaluació serà la que traguen en la recuperació.  
 

 • Els alumnes que no hagin superat la matèria en el procés d'avaluació contínua podran realitzar 
una prova extraordinària al juny. Aquesta prova objectiva es realitzarà només sobre aquells 

continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables que es considerin més 
adequats per garantir que l'alumne ha assolit els aprenentatges més significatius de la matèria. 

 
La qualificació final a la convocatòria extraordinària de juliol estarà en un 100% la prova escrita 
i  el lliurament i correcta realització de les activitats de recuperació propostes. El lliurament 

d'aquestes activitats no és obligatòria. tant les proves escrites com les activitats de 
recuperació proposades seran comuns per a tots els alumnes del mateix curs i modalitat de 

l'etapa, realitzant-se les oportunes adaptacions per a l'alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu. 

 

 

LA NOTA TRIMESTRAL ES CONFORMARÀ AMB: 

a) 2n,3r i 4t ESO 
• CONCEPTES I PROCEDIMENTS: Constituiran el 80% de la nota ,  

 

Per avaluar els conceptes utilitzarem proves escrites i treballs. Aquest curs cadascun dels 

exàmens portaran una pregunta de temes anteriors. El professor indicarà als alumnes  

prèviament a l’examen , sobre que part i  de que  tema anterior es preguntarà, per a que el 

alumne no tinga una quantitat molt gran de continguts per a estudiar. Per això en el transcurs 

del desenvolupament de cada tema, sempre es repassaran exercicis de temes anteriors. 

-A cada examen es traurà 0,1 punt per cada falta d'ortografia. Ara be, si el alumne copia 30 
vegades cada falta i la entrega al professor el dia després del examen, esta no es descomptarà 

en la nota. 
 

- Si la resposta a una pregunta té lletra il·legible es qualificarà amb un zero 
 

 Es tindrà molt en compte:  

• ACTITUDS: Constituiran el 20%  
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                   - La Llibreta: L'alumnat té l'obligació de confeccionar-la correctament 

         - Deures i participació: Els deures s'han de fer cada dia i s'ha de participar 
activament en classe. 

                    - Faltes d’assistència a classe .Per cada falta sense justificar es restarà 0.25 de la 
nota final de l’avaluació , fins un màxim d’un punt. 

 

b) Batxillerat 

▪ Seran valorats amb un 10% en 1r i amb un 5% en 2n de batxiller  el conjunt format 
per: 

○ Treball individual per un mateix, diari a casa i a classe. 

○ La realització i presentació acurada dels treballs fets, respectant els terminis 

establerts. 

○ La manifestació de l’interès, motivació, participació activa i responsable envers 

a l'assignatura 

▪ Els exàmens  escrits seran valorats amb un 90% en 1r  i  un 95% en 2n de batxiller.  
▪ Aquest curs cadascun dels exàmens portaran una pregunta del tema anterior. El professor 

indicarà a l’alumne prèviament a l’examen , sobre la part del tema anterior que preguntarà, 

per a que el alumne no tinga una quantitat molt gran de continguts per a estudiar. 
  

▪ Quan un alumne no faça un examen de manera NO justificada tindrà un zero en dit examen. 
En el cas que el alumne estigués malalt haurà de presentar justificant metge. En altre cas 

(Examens de conduir,moto,..etc) haurà d’avisar en una setmana d’antelació, i el professor 
prendrà les mesures que considere  oportunes. 
 

▪ Quan un alumne actue irregularment durant la realització d’un examen serà suspès amb la 
nota que el professor estime adient. 

 

 

4.4. Recuperació de l'assignatura: 

A mès de lo ja exposat anteriorment per a tots el cursos de matemàtiques, destaquem: 

a)ESO  

L'alumne haurà de recuperar aquelles avaluacions suspeses amb nota mitjana menor o igual que 

5. 

Les recuperacions per avaluacions es realitzaran  durant el curs(, a criteri del professor) i al 

juny. La recuperació o prova extraordinària de juliol serà de l'assignatura completa. 

Les proves de recuperació poden ser:  proves escrites, repetició dels treballs o d'exercicis 

d'unitats no superades... depèn de la situació de cada alumne. 
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Nota: En casos excepcionals, el professor podrà modificar els criteris de recuperació 

establerts, sempre informant a tots el membres del departament , informant de les causes i 

quedant tot especificat  a  les actes de la reunió de departament. . 

B)Batxillerat 

Quan els continguts mínims no siguen dominats pel conjunt de la classe, es procedirà a la 

revisió dels mateixos a través de noves activitats. 

Quan es tracte d’un grup reduït d’alumnes, la recuperació  de l’avaluació s’intentarà a través de 

proves escrites que es realitzaran quan el professor de l’assignatura ho estimí oportú. Aquestes 

proves tindran un nivell conceptual similar al dels diferents exàmens realitzats al llarg de 

l’avaluació o avaluacions a recuperar. És per això que, aquestes recuperacions seran qualificades 

de 0 a 10 punts.  Després d' efectuada una recuperació, la nota de l’alumne serà actualitzada. 

L’alumne que vulga pujar nota, també podrà, voluntàriament, presentar-se a aquestes proves de 

recuperació.  La nota serà la de la recuperació. 

En cas de no aprovar el curs, l’alumne farà un examen extraordinari al juliol, que versarà sobre 

els continguts de tot el curs. Aquest examen també serà puntuat de 0 a 10. 

 

4.5. Pendents cursos anteriors 

Quan l’alumne passa de curs però encara porta suspesa l’assignatura de matemàtiques del curs 

anterior, podrà recuperar-la si es dóna qualsevol dels casos: 

- El departament farà un examen extraordinari en setembre per als alumnes suspesos de 

ESO . 

- Aprova la primera i segona avaluació de matemàtiques del curs actual. En aquest cas, la 

nota serà de 5. 

- Aprova la recuperació de juny/juliol. 

- Alumnes amb les matemàtiques de 1r Batx PENDENTS: 
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El Dept. Matemàtiques planificarà a principi de curs tots els parcials i final per a que els 

alumnes que porten pendent les matemàtiques de 1r batxiller puguen recuperar-la. En cas 

contrari, podran presentar-se a un examen extraordinari en juny o juliol. 

 

4.6.Impossibilitat d'aplicació d'avaluació contínua. 

En el cas que algun alumne per faltes reiterades d'assistència (Justificades legalment) o 

per algun tipus de malaltia, no puga ser avaluat segons els mateixos mecanismes que la 
resta dels seus companys de classe, s'articularan per part del professor  mesures 

especials per poder decidir si ha aconseguit o no els objectius previstos. 
 

  

4.7.En cas de confinament 

En cas de confinament de més d'un mes de durada, els criteris de qualificació es canviaran a  
50 % a proves escrites i 50% al lliurament correcte, en forma i temps de les activitats que cada 

professor demani per a tota la ESO. 
• Es valoraran les tasques setmanals tenint en compte: 

• Puntualitat i continuïtat en el lliurament de les activitats proposades 
• Correcció i qualitat de les tasques 
• Visualització de les vídeo-explicacions proposades dels temes pendents 

• Valoració de les respostes a les activitats proposades 
• Participació en classes telemàtiques d’explicació i resolució de dubtes 

  
En aquest cas particular, si el alumne no assoleix els continguts mínims, per poder recuperar 
l’assignatura, l’alumne haurà de realitzar un dossier de recuperació amb els continguts bàsics de 

la matèria o realitzar un treball sobre algun tema específic pendent  o un qüestionari sobre els 
continguts bàsics de l’avaluació pendent. 

 
 

5. Alumnes amb necessitats educatives especials. 

5.2. PROGRAMA DE REFORÇ DE 4t ESO 

MATEMÀTIQUES 

5.2.1.Objectius 

- Dominar dels algoritmes de càlcul de la suma, resta, multiplicació i divisió de nombres enters 

i fraccions. 

- Correcte ús de la calculadora per a efectuar les operacions bàsiques amb qualsevol tipus de 

nombres. Domini de les prioritats operatives. 

- Dominar de les operacions amb potències i radicals(senzilles) 

- Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la simbolització de les relacions que s'hi 

puguen distingir. 
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- Resoldre problemes en què calga el plantejament d'equacions de 1r i de 2n grau i la 

resolució de sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites. 

- Resolució d'inequacions de 1r i de 2n grau(senzilles) 

- Emprar els conceptes d'incidència, angles, moviment, semblança i mesura en l'anàlisi i 

descripció de formes i figures geomètriques. 

- Translacions, girs i simetries. 

- Representar gràfiques de funcions. Estudi d'algunes propietats. Variacions. 

- Presentar i interpretar informacions estadístiques. Construcció de gràfics. Estudi dels 

paràmetres estadístics. 

- Interpretar la freqüència i la probabilitat en fenòmens aleatoris simples i compostos. Utilitzar 

la Llei de Laplace. 

- Esdeveniments dependents i independents. 

- Probabilitat condicionada. 

- Emprar estratègies senzilles, com ara la reorganització de la informació de partença, la 

recerca d'exemples, contraexemples i casos particulars o mètodes d'assaig i error en 

contextos de resolució de problemas 

 

5.2.2. Metodologia  
 
 
D’acord amb el caràcter de matèria que pertany a uns estudis terminals que la llei confereix  a la 
opció “aplicades” d’aquesta assignatura i sobretot pel nivell de coneixements bastant limitat de la 
majoria dels alumnes, se’ns obligarà, al llarg de tot el curs, a anar ajustant la profunditat a la que 
arribar a cada unitat en funció del temps i dels coneixements previs de l’alumnat, per tal de no deixar 
de veure totes les parts que hem volgut incloure.  
Les diferents unitats es desenvoluparan tenint en compte, d’una banda, els diferents nivells de 
coneixements de l’alumnat i, d’altra, la conveniència d’assolir els conceptes mitjançant la realització 
de suficients activitats i exercicis. 
 

5.2.3. Avaluació 
 

L’avaluació es farà de forma contínua i mitjançant activitats d’avaluació que incloguin la feina a 
classe i a casa, el nivell de participació a l’aula, la confecció d’un quadern de l’assignatura, la 
resolució d’exercicis a la pissarra i la realització de controls escrits de duració i tipologia variada. La 
qualificació final de cada trimestre s’obtindrà d’aplicar els següents percentatges:  
 
 80%.........................Exàmens  
 20%....................... Quadern, Treballs i Actitud  
 
Per a no suspendre un trimestre cal superar el cinc. Es considera, però, la possibilitat de modificar 
lleugerament la distribució dels percentatges en funció de les necessitats del grup i així donar més 
importància a l’actitud, quadern i presentació de treballs si els resultats de les proves són 
insuficients.  
Per aquells alumnes que duguin suspesa alguna avaluació es realitzà durant el curs activitats de 
recuperació.  
 

5.2.4.Temporalització 
 
1a Avaluació  
 1. NOMBRES REALS. POTÈNCIES  
 2. ARRELS DE NOMBRES REALS 
            3. POLINOMIS  
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2a Avaluació  
   
 4. EQUACIONS  
 5. SISTEMES D’EQUACIONS 
            6. INEQUACIONS 
3a Avaluació  
   
 7. FUNCIONS  
              8.PROBABILITAT i ESTADISTICA 

              9. COMBINATORIA 

 
  
 

1. Criteris d’avaluació 
 
 

1. Nombres reals i potències. 
 

- Reconèixer i classificar nombres reals segons el conjunt al que pertanyen.  
- Reconèixer i interpretar potències d’exponent enter  
- Utilitza les propietats de les potències per simplificar expressions  numèriques i algebraiques.  
- Realitza operacions amb quantitats donades en notació científica  

 
2. Arrels de nombres reals 

 
-Conèixer el concepte d’arrel n-èsima d’un nombre  
- Reconèixer i interpretar potències d’exponent fraccionari  
- Operar correctament amb radicals  
- Extreure correctament factors de l’arrel.  
- Racionalitzar una fracció amb radicals al denominador.  
 

3. Polinomis 
 
- Sumar, restar, multiplicar i dividir polinomis. 
- Resoldre potències senzilles de polinomis i desenvolupar les igualtats  notables.  
- Determinar mitjançant el mètode de Ruffini arrels de polinomis.  
- Factoritzar correctament polinomis (senzills)  
 

4. Equacions 
 
- Resoldre correctament equacions de primer i segon grau.  
- Resoldre equacions biquadrades  
- Transformar en relacions algebraiques senzilles el missatges que apareixen  en els enunciats dels 
problemes.  
- Plantejar i resoldre problemes per mitjà d’equacions  
 

5. Sistemes d’equacions 
 
- Resoldre sistemes d’equacions lineals mitjançant els diferents mètodes de  resolució   
- Plantejar i resoldre problemes per mitjà de sistemes d’equacions  
 

6. Inequacions 
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- Conèixer i utilitzar les diferents notacions per a intervals i la seva  representació gràfica  
- Comprendre el significat d’una inequació. -. Resoldre inequacions de primeri segon grau i saber 
expressar la solució en forma de desigualtat, d’interval i gràficament.  
- Resoldre sistemes d’inequacions amb una incògnita  
 

7. Funcions 
 
- Saber representar punts en el pla a través d’un sistema cartesià.  
- Interpretar el tipus de correspondència que es produeix entre dues variables  expressades a partir 
d’una taula i representades mitjançant punts en el pla,  detectant quan la gràfica és funcional i quan 
no.  
- Representar gràficament funcions lineals i afins  
- Reconèixer el pendent i l’ordenada en l’origen d’una funció lineal o afí  
- Obtenir l’equació de la recta que passa per dos punts.  
- Representar gràficament funcions quadràtiques, calculant prèviament el  vèrtex de la paràbola i 
d’altres punts importants. 
  
    8.  Probabilitat 
 
- Reconèixer l’espai mostral en un experiment aleatori.  
- Determinar l’esdeveniment unió i intersecció d’esdeveniments.  
- Determinar l’esdeveniment contrari a un altre.  
-Assignar i interpretar probabilitats per Laplace 
- Assignar i interpretar probabilitats en els successos resultants d’un experiment compost.  
- Determinar i interpretar la probabilitat condicionada.  
- Determinar la probabilitat de la intersecció en esdeveniments dependents i independents en 
experiments compostos.  
- Determinar probabilitat totals.  
 

5.3. Alumnat N.E.E. 

 

El professorat del Departament d'Orientació que desenvolupe aquest programa (PT) i el de 

Compensatòria (AD) haurà de programar l'assignatura de Matemàtiques corresponent 

(continguts, criteris d'avaluació, metodologia, criteris de qualificació, criteris de recuperació, criteris 

de recuperació de pendents, objectius mínims etc.) atenent a la Programació corresponent del 

nostre Departament. 

L'alumnat NEE, segons les seves característiques pròpies en cada cas, podrà o no tenir un llibre de 

text diferent que la resta d'alumnes degut a les seves característiques).  

A més a més, al llarg del curs, aquests professors del Departament d'Orientació hauran de 

coordinar-se amb el professorat del nostre Departament que tinga els mateixos grups i nivells 

curriculars. 

 
Els alumnes amb necessitats educatives especials , quan estiguen amb els seus grups respectius,a 

més de  realitzar el treball fixat per a ells pel professor de pedagogia terapèutica o logopeda que els 

atén, també  podran fer exercicis recomanats pel seu professor  de matemàtiques a l’aula. Aquests 

alumnes seguiran una adaptació curricular significativa elaborada pel professor del grup en 

col·laboració amb el departament d’orientació. 
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5.4. Alumnes amb altes capacitats. 
 
Si es donara el cas d’algun/a alumne/a amb altes capacitats es voria si esta perfectament integrat/da 
en el seu grup i si  necessiten o no assistència del professor de PT. En la mesura del possible se li 
proposarà  activitats que contribueixin al desenvolupament de les seves capacitats. 
 
5.5. Alumnes integrats tardanament al sistema educatiu. 
 
Als alumnes integrats tardanament que procedeixin d'un altre centre i s’incorporen amb informació 
relativa al seu procés educatiu, se'ls tindrà en compte els progressos realitzats fins al moment de la 
seva incorporació. A partir de llavors seguiran el procés ordinari; i en el cas que hi haja desfasament 
entre els dos centres s'intentarà recuperar aquest desfasament mitjançant fulls amb exercicis de 
continguts mínims, que haurà d'elaborar i fer el seguiment el professor de l'alumne. 
Si els alumnes que s'incorporen no acompanyen informació sobre el seu progrés educatiu, 
realitzaran una prova inicial per detectar el seu nivell, i a partir de llavors, en el cas que hi hagués un 
desfasament amb el currículum del grup en el qual s'incorporen, se'ls facilitaran fulls d'exercicis de 
continguts mínims elaborades i supervisades pel seu professor, per intentar que l'alumne recupere el 
desfasament trobat. 
 

5.6.Adaptacions individuals 

 
D’acord amb el Departament d’Orientació es tractaran els casos d’alumnes amb NEE i també els 
qui tinguen problemes greus d’aprenentatge. 
 
Segons els resultats de la prova inicial (pels alumnes de 1r d’ESO) i també comprovant l’historial 
de cada alumne, s’adaptaran els objectius del curs tant per aquells alumnes que es preveu no 
podran seguir els previstos a la programació, com per aquells altres les capacitats dels quals 
permeten un aprofundiment en els continguts de cada unitat didàctica. 
 Els alumnes rebran exercicis d'ampliació i de repàs segons les seves necessitats. 
 
A més a més aquest curs acadèmic es disposarà d’ una sessió setmanal on es preparan alumnes 
per a les olimpiades olímpiques. 

 
5.7. ACIS 
 
Els programacions corresponents als alumnes amb una Adaptació Curricular Individualitzada 
s'acordaran en les reunions de departament, es farà constància d'elles en les actes de les reunions i 
les farem arribar a la Direcció del centre per a que les incorpore a la Programació General Anual. 
 
Cal afegir ací que la programació de les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI), que la 
normativa de la Conselleria indica que s'ha de fer en la Programació General Anual, no les farem ací 
perquè ara mateix no coneixem l'alumnat de 1r i 3r d'ESO que prové dels col.legis de Primària i, fins 
aquest moment, no ens han arribat els informes psicopedagògics  corresponents. 
 
Farem aquesta programació quan es facen les avaluacions inicials oportunes i quan s'hagen fet les 
reunions pertinents amb el Departament d'Orientació. 
 

5.8. Programació taller de matemàtiques. 

5.8.1. Introducció 
 

La idea que hem adoptat en el Departament per desenvolupar la matèria optativa de Taller de 
matemàtiques, és la de donar-li un caire d’interdisciplinarietat a través, fonamentalment, de dos 
aspectes: 

 



IES  Les Foies – Departament de Matemàtiques  

 

 

 

1. Reforçar i/o aprofundir, segons el cas particular de cada alumne/a, els continguts de l’àrea de 
Matemàtiques d’ESO, especialment aquells relacionats amb la tecnologia i l’educació plàstica. 

 
2. Utilitzar les TIC per poder reforçar i/o aprofundir en els continguts de l'àrea de les 
Matemàtiques. 

 
5.8.2. Metodologia 

 

1. Reforçar i/o aprofundir, segons el cas particular de cada alumne/a, els continguts de l’àrea 
de Matemàtiques per al primer cicle d’ESO. 

 
A primer d'ESO, a través dels resultats de la prova inicial realitzada als alumnes en l’àrea de 
matemàtiques, es tindrà una idea del tipus d’alumnat de què es disposa i a partir d’aquí 
s’elaborarà i recopilarà material en forma de fotocòpies per fer a classe amb els alumnes. 
Aquest material no constarà únicament d’activitats com les que es fan a l’àrea de Matemàtiques 
sinó que hi haura d’altres com raonament lògic, jocs de manipulació, de càlcul mental, etc. A tal 
efecte, està prevista l’adquisició de material didàctic i bibliografia d’aquest tipus. 

 
2. Complementar l’activitat anterior utilitzant les TIC per poder reforçar i/o aprofundir en els 
continguts de l'àrea de les Matemàtiques. 
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[Escriba texto]  

 
 

A 1r d'ESO, tots els grups de taller de Matemàtiques si és possible disposaran d'una hora 
setmanal a l'aula d'informàtica. Aquesta hora, sempre que sigui possible es dedicarà a fer 
activitats amb l'ordinador, per exemple, activitats amb el CLIC. 

 
La calculadora serà una eina de treball important, utilitzada de forma adequada. S’ensenyarà 
com i quan usar-la calculadora. Per fer-ne un ús eficaç, l’alumne/a ha de ser capaç d’estimar i 
jutjar la raonabilitat dels resultats i, per tant, serà molt important la comprensió de les operacions 
i el coneixement dels fets bàsics. 

 
Sempre que siga possible, s’intentarà contextualitzar els aprenentatges matemàtics en l’àmbit 
de la resolució de problemes i situacions quotidianes per promoure, entre d’altres, les capacitats 
d’abstracció i creativitat dels alumnes. 

 
5.8.3. Objectius 

1. Identificar les formes i relacions espacials que es presenten en la realitat, analitzant les 
propietats i relacions geomètriques implicades i essent sensibles a la bellesa que generen. 

 
2. Utilitzar les formes de pensament lògic per formular i comprovar conjectures, realitzar 
inferències i deduccionns, organitzar i relacionar informacions diverses relatives a la vida 
quotidiana i a la resolució de problemes. 

 
3. Conèixer i valorar les pròpies habilitats matemàtiques per afrontar les situacions que 
exigeixen el seu ús o que permetin gaudir dels aspectes creatius, manipulatius, estètics o 
utilitaris de les matemàtiques. 

 
4. Elaborar estratègies personals per l’anàlisi de situacions concretes i quotidianes i la 
identificació i resolució de problemes, utilitzant diferents recursos i instruments i valorant la 
conveniència de les estratègies utilitzades en funció de l’anàlisi dels resultats. 

 
5. Identificar els elements matemàtics (dades estadístiques, gràfics, plànols, càlculs, etc.) 
Presents en les notícies, opinions, publicitat, etc. analitzant críticament les funcions que 
acompleixen i les seves aportacions per a una millor comprensió dels missatges. 

 
6.Actuar, en situacions quotidianes i en la resolució de problemes, d’acord amb maneres pròpies 
de l’activitat matemàtica, tals com l’exploració sistemàtica d’alternatives, la  precisió en el 
llenguatge, la flexibilitat per modificar el punt de vista o la perseverança en  la recerca de 
solucions. 

 

5.8.4. Continguts 
 

Es manejaran molts dels conceptes, procediments i actituds propis de l’àrea de Matemàtiques, 
però a través d’activitats més lúdiques com ja s’ha explicat a la Metodologia. 

   
       5.8.5. Distribució temporal 

Quant a activitats de reforç i/o aprofundiment, es seguirà la mateixa temporalització trimestral 
per blocs que a l’àrea de Matemàtiques. 
A més, es treballarà a cada uns dels trimestres activitats altres activitats de caire més lúdic: 
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[Escriba texto]  

Curs 1er 

1er 
trimestre 

 

Plantejament i resolució de problemes 

2n 
trimestre 

Sistemes de numeració 

3er 
trimestre 

Problemes geomètrics 

 

     5.8.6. Material didàctic 

Com s’ha dit a la Metodologia, està prevista l’adquisició de material bibliogràfic i de jocs didàctics 
per desenvolupar el càlcul mental, el raonament lògic, la manipulació i l’aprenentatge cooperatiu 
del/la alumne/a. 
A més per realitzar certes activitats previstes, els alumnes necessitaran material tipus cartró, 
cartolines, tissores, pegament, pintures, regles, llibres... 

 
     5.8.7. Mesures d'atenció a a diversitat 

 
Òbviament, atenent les diferents capacitats de cada alumne/a, s’intentarà la integració de tots 
els nivells en el treball de grup, per tal d’estimular la solidaritat, el companyerisme i la cooperació 
entre individus. 

 
    5.8.8.Sistemes d'avaluació i recuperació 

 

S’avaluarà a través dels següents instruments: 
 

- Treball diari. 
- Notes de les activitats individuals: s'avaluaràn les activitats individuals tant de fitxes de classe 
com les feines realitzades a l'aula informàtica. 
- Observació dins l’aula: Actitud, interés, puntualitat,… 
- Quadern. 

 
La nota de l’avaluació es basarà en la feina diària individual, en la feina en grup, en les notes 
de les activitats individuals i en l’actitud vers l’assignatura. 

 
Es podrà recuperar una avaluació suspesa si l’alumne mostra una millora substancial a la 
següent avaluació o a través d’activitats proposades pel professor/a. 

 

 
 

6. Foment de la lectura. 

 
Alguns dels enunciats dels problemes es copiaran al quadern i les respostes es donaran en frases 

completes, quan siga convenient. Aquesta norma té com a objectiu fomentar en els alumnes la idea 

de la lectura comprensiva i de la seva importància per a la resolució de problemes i per a la vida en 

general. Aquest curs anem a introduir un concurs de microrelats, que consisteix en fer un xicotet text 

amb paraules que van augmentant en una síl·laba, començant per una, etc... i al final s’obté un 

significat global. 
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A més es pretén contribuir a l'estímul de l'interès i l'hàbit d'estudi mitjançant la lectura, al final de 

cada tema, de textos relacionats amb el mateix. Aquests textos poden ser de diferents temes: 

Història de les matemàtiques, Biografies, Paradoxes, Anècdotes ... . 

7. Utilització de les TIC. 

7.1.- Ordinadors amb projecció a classe. 
 
El Departament de Matemàtiques disposa d'un ordinador connectat a un projector a cada aula per a 

poder impartir classes en què es puga interactuar directament a la pissarra amb els continguts en 

suport digital i web.  

A més de desenvolupar alguns aspectes de determinades unitats didàctiques. Per a això es fa ús 

d'alguns programes específics de matemàtiques o geometria, com el Derive 6, Wiris i Geogebra, o 

programes de propòsit general com fulls de càlcul i de determinats applets interessants col·locats a 

la xarxa per companys d'altres centres. 

Disposarem del llibre en format digital, anirem projectant les diferents activitats amb una major 

visualitzacio per a l'alumnat, disposarem de xarxa i podrem connectar amb “anayadigital". 

 

 
7.2. Plataforma “moodle” i nou blog al departament. 
 
 El centre compta amb una plataforma “moodle” que el departament ja fa cursos que ve utilitzant, 
sobre tot per als nivells de batxillerat on venim utilitzant-la amb continuïtat. Es voluntat del 
departament anar ampliat l'ús d'aquesta plataforma a tots els nivells educatius. Per exemple per a fer 
el seguiment de la lectura del llibre amb diferents qüestionaris al respecte. 
 
A més , aquest any el departament  continua treballant en AULES i WEBEX  per a col·locar tota la 
informació, exercicis, examens,anècdotes, jocs, ...etc, , i fer que els alumnes tinguen accés ràpid i 
fàcil del que es fa a l'aula dia a dia.I també motivar e il.lusionar a l’alumne en el món de les 
matemàtiques. 
 
 

7.3. Aules informàtica 
 
Les aules d'informàtica del centre ve utilitzant-les el departament ocasionalment depenent de l'ús i 
horari dels professors de l'assignatura d'informàtica. L'assignatura de taller es desenvolupa  en 
aquestes aules que a més compten amb una pissarra digital. 
 
7.4.- Calculadores gràfiques 
El departament disposa de calculadores gràfiques les quals, a banda de recomanar als alumnes de 
batxillerat, són utilitzades en el normal desenvolupament de les classes com a material de suport i 
com a eina que ens facilita algunes de les tasques matemàtiques a destacar la representació gràfica 
de tot tipus de funcions i gràfics estadístics i per a treballar el tema de sistemes d'equacions i 
matrius.  
 
Normalment la introduïm en 4t d'ESO i proposem que els alumnes interessats 
se la compren en primer de batxiller on ja comencem a fer un ús més habitual. 
 
Referent al tema de la calculadora el departament ha considerat oportú no fer ús de calculadora en 
les classes de 1r ESO i fer un ús ocasional en 2n ESO (el professor/a indicarà les sessions en les 
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que es considere adequat el seu ús), a partir de 3r ESO si considerem obligatòria la calculadora 
científica com una eina més de l'alumne en les classes. 
 

8. Elements organitzatius 

 
L'hora de reunió de Departament és el dimecres de 14:10 a 15:05 hores. 
El Departament es reunirà, tret d'alguna convocatòria especial, cada dos  setmanes. En totes les 
reunions es fara el seguiment de la programació general anual a més de les qüestions que 
sorgisquen en el transcurs del curs. S'alçarà acta de les reunions de departament en que s'hagen 
pres acords. 
Quan calga, es proposaran en reunió de Departament les proves de recuperació dels alumnes 
pendents, així com les proves extraordinàries de juliol. 
 
Els components del departament, amb periodicitat setmanal faran una informació escrita, en format 
electrònic, d'allò que s'ha fet en cadascun dels seus cursos. Aquesta Informacion servirà de base per 
a la programació del proper curs, així com per a prendre les mesures oportunes per tal de fer més 
homogeni el treball en els diferents grups d'un mateix nivell. 
 Així mateix, en el drive compartit del Departament quedarà una copia, de totes les proves escrites 
que es proposen en cada grup amb un resum dels resultats obtinguts per l'alumnat. Aquestes copies 
podran estar en format paper o en format de fitxer informàtic. Aquestes proves podran servir de base 
per a la confecció de les proves extraordinàries de juliol. 
 
9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 9.1.- Prova cangur 
Tradicionalment el departament selecciona alumnes del nivells 3r ESO, 4t ESO, 1r 
batxillerat  per a participar aproximadament pel mes de marc en la prova cangur, una prova 
organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques i que es desenvolupa al campus de Alcoi. 
Els professors reparteixen material de les proves cangur d'altres edicions per a que els alumnes 
escollits vagen preparant la prova. Aquest any desitgem que es puga fer i no com el curs passat que 
degut al COVID no va ser possible, així doncs, continuarem preparant a l’alumnat pero esperant si 
es celebrara o no les proves. 
 
 9.2. Olimpiades Matemàtiques. 
IES Les Foies fa dos anys va ser seu de les olimpiades matemàtiques de les comarques de La 
Costera, La vall d'Albaida i part de la Ribera. Tinguérem un èxit total, el alumnes van preparar la 
benvinguda a la resta de participants decorant el centre i tinguent-ho  tot preparat per a les proves. A 
més va servir per motivar als nostres alumnes a la realització de problemes matemàtics . 
Aquets anys continuem presentant  i preparant als nostres alumnes esperant que  es celebren les 
proves. 
  
 9.3.- Concurs de fotografia matemàtica. 
En el segon trimestre es farà un concurs de fotografia matemàtica. El departament lliurarà un premi 
a la millor foto de cada nivell eductiu, i també un entre els professors participant. 
 

9.4.- Activitats per l'entorn 
Eixides puntuals en l'hora lectiva de l'assignatura per a tots els grups pel poble i entorns.Sempre que 
es puga garantizar la protecció necessaria contra el COVID i les circunstancies de l’entorn ho 
permiteixen. 
 

 

10.AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D'ÈXIT  

 

 10.1 Avaluació de la programació didàctica 
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En aquest apartat pretenem promoure la reflexió docent i l’autoavaluació de la realització i el 
desenvolupament de programacions didàctiques. Per a això, en finalitzar cada unitat 
didàctica es proposa una seqüència de preguntes que permeten al docent avaluar el 
funcionament del programat a l’aula i establir estratègies de millora per a la mateixa unitat. 

De la mateixa manera, proposem l’ús d’una eina per a l’avaluació de la programació 
didàctica en el seu conjunt; aquesta es pot realitzar al final de cada trimestre, per a així 
poder recollir les millores en el següent. L’esmentada eina es descriu a continuació : 
 

 

Aspectes a avaluar A destacar... A millorar... Propostes de millora 

Temporalització    

Desenvolupament 
dels objectius 
didactics 

   

Maneig dels 
continguts de les 
unitats 

   

Descriptors i 
acompliment
s 
competencia
ls 

   

Realització de 
tasques 

   

Metodologia    

Recursos    

Criteris d'avaluació    

Ús de les 
eines 
d'avaluació 

   

Rúbriques d'estàndards    

Atenció a la 
diversitat 

   

Interdisciplinarietat    
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  10.2. Planificació 
 

 
Indicadors Valoració 

Propostes 

de millora 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
 

1. Programa l’assignatura tenint en compte 

els estàndards d’aprenentatge previstos 
en les lleis educatives. 

  

2. Programa l’assignatura tenint en compte el 

temps disponible per al desenvolupament de 
l’assignatura 

  

3. Selecciona i seqüencia de forma 

progressiva els continguts de la programació 
d’aula tenint en compte les particularitats de 
cadascun dels 

grups d’estudiants 

  

4. Programa activitats i estratègies en funció 
dels estàndards d’aprenentatge 

  

5. Planifica les classes de manera 
flexible, preparant activitats i recursos 
ajustats a la programació d’aula i a les 
necessitats i als interessos de 
l’alumnat 

  

6. Estableix els criteris, els procediments i els 
instruments d’avaluació i autoavaluació que 
permeten fer el seguiment del progrés 
d’aprenentatge de l’alumnat 

  

7. Es coordina amb el professorat d’uns 
altres departaments que puguen tenir 
continguts afins a la seua assignatura 
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  10.3. Motivació de l'alumnat 
 

 
Indicadors Valoració 

Propostes 
de millora 

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
 D

E
 L

'A
L

U
M

N
A

T
 

1. Proporciona un pla de treball al principi de 
cada unitat 

  

2. Planteja situacions que introduïsquen la 
unitat (lectures, debats, diàlegs...). 

  

3. Relaciona els aprenentatges amb 
aplicacions reals o amb la seua funcionalitat 

  

4. Informa dels progressos assolits i de les 
dificultats trobades 

  

5. Relaciona els continguts i les activitats amb 

els interessos de l’alumnat 

  

6. Estimula la participació activa dels 
estudiants a classe 

  

7. Promou la reflexió dels temes tractats.   
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 10.4. Desenvolupament de l'ensenyament 

 

 
 

Indicadors Valoració 
Propostes 

de millora 

 

D
E

S
E

N
V

O
L

U
P

A
M

E
N

T
 D

E
 L

'E
N

S
E

N
Y

A
M

E
N

T
 

1. Resumeix les idees fonamentals 

discutides abans de passar a una nova 
unitat o tema amb mapes conceptuals, 
esquemes 

  

2. Quan introdueix conceptes nous, els 
relaciona, si és possible, amb els ja 
coneguts; intercala preguntes explicatives; 
posa exemples 

  

3. Té predisposició per aclarir dubtes i oferir 
assessories dins i fora de les classes 

  

4. Optimitza el temps disponible per al 
desenvolupament de cada unitat didàctica 

  

5. Usa ajuda audiovisual o d’un altre tipus per 
donar suport als continguts a l’aula 

  

6. Promou el treball cooperatiu i manté una 
comunicació fluida amb els estudiants 

  

7. Desenvolupa els continguts d’una forma 
ordenada i comprensible per a l’alumnat. 

  

8. Planteja activitats que permeten l’adquisició dels 
estàndards d’aprenentatge i de les destreses 

pròpies de l’etapa educativa 

  

9. Planteja activitats grupals i individuals   
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10.5.Seguiment i avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge 
 
 

 
Indicadors Valoració 

Propostes 

de millora 

 

S
E

G
U

IM
E

N
T

 I 
A

V
A

L
U

A
C

IÓ
 D

E
L

 P
R

O
C

É
S

 D
'E

N
S

E
N

Y
A

M
E

N
T
- A

P
R

E
N

E
N

T
A

T
G

E
 

1. Realitza l’avaluació inicial al principi de curs per 

ajustar la programació al nivell dels estudiants 

  

2. Detecta els coneixements previs de cada 

unitat. 

  

3. Revisa, sovint, els treballs proposats a l'aula i fora 
d'ella 

  

4. Proporciona la informació necessària sobre la 
resolució de les tasques i com pot millorar-les 

  

5. Corregeix i explica de forma habitual els treballs 
i les activitats de l'alumnat, i dóna pautes per 
millorar-ne els aprenentatges 

  

6. Usa criteris d'avaluació suficients que atenguen 
de manera equilibrada l'avaluació dels diferents 
continguts 

  

7. Afavoreix els processos d'autoavaluació i de 
coavaluació. 

  

8. Proposa activitats noves que faciliten l’adquisició 
d’objectius quan aquests no han estat assolits 
suficientment 

  

9. Proposa activitats noves de més nivell quan els 
objectius han estat assolits amb suficiència 

  

10. Utilitza tècniques d'avaluació diferents segons 
els continguts, el nivell dels alumnes, etc... 

  

11. Fa servir mitjans diversos per informar dels 
resultats els estudiants i els pares 

  

 

                                        

11. Organització curricular de l’àmbit de coneixement a 1r ESO. 

El departament de matemàtiques conjuntament amb el departament de Biologia i 

Geologia impartirà aquest curs 2021-2022 i continuant amb el treball del curs passat 

l’àmbit de coneixement a 1r ESO. 
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1. L’organització, seqüenciació i temporització dels continguts de 

l’àmbit. 

L'organització per àmbits té, entre altres intencions, la de donar una visió integral de les assignatures 

que el conformen. Les dos matèries, biologia i geologia i matemàtiques, contribueixen a 

desenvolupar una alfabetització científica i a familiaritzar a l'alumnat amb la naturalesa i les idees 

bàsiques de la ciència, a la volta que ajudarà a la comprensió dels problemes i la cerca de solucions 

en les que es valore adequadament el desenvolupament tecnocientífic i les  actituds responsables 

dirigides a establir les bases d'un desenvolupament sostenible.  

 

Els continguts s’han organitzat entorn a la línia temàtica marcada per l’àrea de biologia, que actua 

com eix vertebrador a la que es connecten els continguts matemàtics, sempre tenint en compte els 

criteris d’avaluació de les dos àrees. Així, els continguts matemàtics seran el coneixement numèric 

imprescindible per a entendre l'àmbit científic i l’instrument bàsic per a comprendre els processos 

fisicoquímics i naturals de les ciències de la naturalesa.  

 

 El procediment d’elaboració d’aquesta programació hem treballat els corresponents documents 

pont, així com els perfils de criteris d’avaluació i indicadors d’èxit que ha elaborat pel Servei de 

Formació del Professorat de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. L’anàlisi d’aquest ens mostrat les coincidències en les 

capacitats que desenvolupen, respectant els continguts, estàndards d'aprenentatge avaluables i 

criteris d'avaluació de totes les matèries que s'agrupen, així com l'horari assignat al conjunt d'elles. 

 

Aquests plantejaments els anirem concretant al llarg del curs, segons les reunions de Coordinació 

del professorat de l’àmbit en les que anirem descobrint possibilitats, modificant i concretant . Partim 

de la següent seqüenciació d’unitats, que aniran connectant-se, reservant-nos la possibilitat de fer 

parèntesis específics.  

 

Per altra banda, ens plantegem tindre un primer contacte amb la metodologia d’aprenentatge basat 

en projectes. L’objectiu elegit és el coneixement més profund de la nostra comarca, La Vall 

d’Albaida. Hem anomenat el projecte “Benvingudes i benvinguts a la Vall”. En cada trimestre ens 

platejarem com a repte l’estudi d’un aspecte relacionat amb la biologia o geologia, que detallem a 

continuació. 
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 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

Biologia 

Geologia 

Unitat 1. La geosfera 

Unitat 2. Els 

processos geològics 

interns 

 

Unitat 3. Els grans escultors del 

relleu terrestre 

Unitat 4. Els éssers vius 

Unitat 5. La classificació dels 

éssers vius: Microorganismes 

Unitat 6. El regne de les 

plantes 

Unitat 7. Els animals 

invertebrats 

Unitat 8. Els animals 

vertebrats 

Matemàtiques Unitat 1. Nombres 

Naturals 

Unitat 2. Potències i 

arrels 

Unitat 3.Divisibilitat 

Unitat : Geometria. 

Conceptes bàsics 

Unitat 4:Enters 

Unitat 5-6: Decimals-Fraccions 

Unitat 7: Operacions amb 

fraccions 

Unitat:  Geometria conceptes 

bàsics 

Unitat 8: 

Proporcionalitat-Percentatge 

Unitat 14:Gràfics 

  de funcions 

Unitat 11-12-13:   Geometria   

 

PROJECTE  “BENVINGUDES I BENVINGUTS A LA VALL” 

TRIMESTRE PROJECTE ACTIVITAT 

1r Forns de calç de Llutxent Visita guiada als forns de calç de Llutxent  

2n 

Geologia de La Vall d’Albaida 

Muntatge de la maqueta de la comarca. 

Experiències a l’aula en diferents tipus de sòls 

Mesures i interpretació de la pluviometria 

Altres.... 

3r 

La flora i fauna de La Vall d’Albaida 

Inventari d’espècies autòctones, amenaçades, 

emblemàtiques...  

Experiències d’absorció radicular, 

germinació... 

Gimcana científica amb proves relacionades amb el contingut de tot el curs 

 

 

A continuació es concreten els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards 

d’aprenentatge i la relació amb les competències clau de cada unitat:  
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UNITATS DE BIOLOGIA I GEOLOGIA  

UNITAT 1: LA GEOSFERA 

Objectius 

• Conèixer l'origen de la Terra.  

• Diferenciar les capes de la Terra i descriure les característiques dels materials que les formen.   

• Identificar minerals i conèixer les seves propietats.   

• Identificar i classificar roques.  

• Valorar la importància dels minerals i les roques per a l'ésser humà i de gestionar aquests 

recursos de forma sostenible.  

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

1. La Terra: origen i 

composició 

•L'origen de la Terra 

•Estudio de l'interior 

de la Terra 

•Les capes de la 

geosfera 

•Estructura i 

composició 

d'escorça, mantell i 

nucli. 

1.1. Conèixer l'origen de la 

Terra. 

1.1.1.Descriu el procés de formació de 

la Terra. 

CCL 

CMCCT 

1.2.Descriure cada capa de la 

geosfera i situa les 

discontinuïtats. 

1.2.1. Descriu les característiques 

generals de l'escorça, el mantell i el 

nucli terrestre i els materials que els 

componen, relacionant aquestes 

característiques amb la seva ubicació. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2. Els minerals: 

propietats, 

característiques i 

aplicacions 

•Propietats dels 

minerals 

•Importància dels 

minerals 

•Gestió sostenible 

dels recursos 

minerals 

•Identificació de les 

propietats dels 

minerals 

2.1. Entendre el concepte de 

mineral i aplicar-ho per 

reconèixer si determinades 

substàncies són o no minerals. 

- Descriure els minerals segons 

les seves propietats. 

- Descriure algunes de les 

aplicacions més freqüents dels 

minerals. 

2.1.1. Entén el concepte de mineral. CCL 

CMCCT 

CSIEE 

2.1.2. Aplica el concepte de mineral 

per reconèixer si una substància és o 

no un mineral 

2.1.3. Identifica minerals utilitzant 

criteris que permeten diferenciar-los 

(propietats). 

CCL, CD 

CSIEE 

CMCCT, 

2.1.4. Descriu algunes de les 

aplicacions més freqüents dels 

minerals en l'àmbit de la vida 

quotidiana. 

CMCCT 

CD, CSIEE 
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3. Les roques: 

propietats, 

característiques i 

aplicacions 

•Roques ígnies  

•Roques 

sedimentàries 

•Roques 

metamòrfiques 

•El cicle de les 

roques 

•Característiques  

roques 

•Identificació 

propietats  roques 

3.1. Conèixer el concepte i la 

classificació de les roques. 

 

3.2. Distingir les roques segons 

el seu origen. 

3.1.1 Coneix el concepte de roca i el 

diferència del de mineral 

CCL 

CMCCT 

3.2.1. Reconeix els tres tipus de 

roques segons el seu origen i coneix 

les característiques principals de cada 

tipus. 

3.2.2. Identifica roques utilitzant 

criteris que permetin diferenciar-les.  

3.2.3. Reconeix el cicle de les roques 

CMCCT 

CSIEE 

4. Utilitat de les 

roques 

4.1. Descriure les aplicacions 

més freqüents de les roques en 

l'àmbit de la vida quotidiana. 

4.1.1. Descriu algunes de les 

aplicacions més freqüents de les 

roques en l'àmbit de la vida 

quotidiana. 

CMCCT 

CD, CAA 

Extracció de minerals 

i roques 

4.2. Valorar la importància de 

l'ús responsable i la gestió 

sostenible en l'extracció i ús de 

minerals i roques. 

4.2.1. Reconeix la importància de l'ús 

responsable i la gestió sostenible dels 

recursos minerals. 

CCL 

CMCCT, 

CD 

5. Tècniques de 

treball i recerca 

Tasca de recerca 

FITXES DE MINERALS 

FITXES DE ROQUES 

5.1. Observar i analitzar 

exemplar de roques i minerals 

per a extraure les dades 

necessàries per a la seua 

identificació i diferenciació de 

“visu”. 5.2. Recollir les 

observacions en les fitxes de 

treball individual.  

5.1.1. Expressa amb precisió i 

coherència de forma verbal i escrita 

les dades que obté. 

5.1.2. És capaç d’identificar els 

exemplars més representatius de 

minerals  

5.1.3. És capaç d’identificar els 

exemplars més representatius de 

roques 

CCL, CAA, 

CD, CSIEE, 

CCEC 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència digital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); con sciència i 

expressions culturals (CCEC). 
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UNITAT 2. PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS 

Objectius 

•Diferenciar els processos geològics interns dels externs i identificar els seus efectes en el relleu.  

•Conèixer com s'originen els sismes, els efectes que generen i les zones del planeta on abunden 

més. 

•Conèixer els mecanismes d'erupció volcànica i les causes que existeixin diferents tipus 

d'erupcions. 

•Valorar el risc sísmic i volcànic existent a la zona en què habites.  

•Valorar el paper de la prevenció i la predicció a l'hora de reduir els danys i el nombre de víctimes 

que causen els terratrèmols i els volcans. 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

1. El relleu i la seva 

evolució 

1.1. Reconèixer els principals 

trets del relleu terrestre.  

1.1.1. Identifica les grans formes del 

relleu oceànic i continental. 

CMCCT 

CAACCL 

2. Processos geològics 

externs i interns 

 

2.1. Descriure el cicle 

geològic terrestre, distingint 

processos interns dels 

externs. 

2.1.1. Diferencia un procés geològic 

extern d'un intern i identifica els 

efectes en el relleu. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

2.2. Relacionar els processos 

geològics externs amb 

l'energia que els activa i 

diferenciar-los dels 

processos interns. 

2.2.1. Relaciona la calor 

emmagatzemada a l'interior 

terrestre amb processos interns i 

l'energia solar amb els processos 

externs i entén el paper de la 

gravetat en la dinàmica. 

3. Manifestacions de 

l'energia interna de la 

Terra 

- Terratrèmols o sismes 

- Volcans 

3.1. Relacionar l'activitat 

sísmica i volcànica amb la 

dinàmica de l'interior 

terrestre i justificar la seva 

distribució planetària, 

relacionada amb la tectònica 

3.1.1. Coneix i descriu com s'originen 

els sismes i els efectes que generen. 

3.1.2. Justifica l'existència de zones 

en les quals els terratrèmols són més 

freqüents i de major magnitud. 

3.1.3. Identifica la morfologia d’un 

volcà i els productes duna erupció 

volcànica 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

CSIE 

CSC 
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- Distribució planetària 

de terratrèmols i 

volcans 

- Les plaques 

litosfèriques i els seus 

límits 

3.2. Conèixer i situar les 

principals plaques 

litosfèriques 

3.3. Relacionar els tipus de 

límits amb les formacions 

geològiques 

 

3.2.1. Reconeix i relaciona la posició 

geogràfica del grans orògens, els 

volcans i els focus sísmics amb 

l’activitat tectònica i les vores de 

placa.  

3.2.2. Identifica les grans plaques 

3.3.1. Es capaç de relacionar les 

formacions geològiques amb els 

tipus de vores de placa.  

4. L'activitat volcànica i 

el relleu 

Tipus d'erupcions, 

materials llançats i 

relleus associats 

Vulcanisme a Espanya 

4.1. Conèixer els productes 

d’una erupció volcànica i els 

relaciona amb el tipus 

d’erupció 

4.1.1. Classifica els productes d’una 

erupció volcànica 

4.1.2. Relaciona els tipus d'erupció 

volcànica amb el magma que els 

origina i els associa amb la seva 

perillositat. 

CMCCT 

CAA, CCL 

CCEC, CD 

5. Els riscos sísmic i 

volcànic 

Predicció i prevenció 

sísmica i volcànica 

 

5. Conèixer el concepte de 

risc i aplicar-lo a l’activitat 

sísmica i volcànica 

5.1. Valora el risc sísmic, diferenciant 

entre magnitud i intensitat sísmica.  

5.2.Coneix els riscos associats a 

l’activitat volcànica. 

5.3. Valora el risc sísmic i volcànic de 

la península Ibèrica 

5.4. Coneix mesures  prevenció  

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

CSC 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC). 

 

UNITAT 3. ELS GRANS ESCULTORS DEL RELLEU TERRESTRE 

Objectius 

•Conèixer què agents i processos geològics esculpeixen el nostre relleu.  

•Comprendre com climes i roques diferents donen lloc a relleus també diferents.  

•Distingir entre l'acció geològica que exerceixen l'aigua, el gel, el vent i el mar 

•Analitzar algunes de les formes de relleu modelades per l'aigua en forma d'aigües salvatges, 

torrents, rius, aigües subterrànies, mar, vent i glaceres. 
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Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

1. Processos geològics 

externs: el modelatge 

del relleu 

•Meteorització 

•Erosió, transport i 

sedimentació 

 

1.1. Entendre el relleu com 

l’acció conjunta dels agents 

geològics interns i externs.  

1.2. Discriminar procés i agent 

geològic 

1.3. Distingir els diferents 

tipus de meteorització, 

relacionant el clima. 

1.4. Analitzar l’acció que 

realitzen els agents geològics, 

erosió transport o 

sedimentació 

1.1.1. Entén el concepte de relleu i el 

diferència del paisatge  

1.2.1. Discrimina entre procés i agent 

geològic. 

1.3.1. Diferencia els processos de 

meteorització física i química. 

1.4.1.Diferencia els processos d’erosió, 

transport i sedimentació  

CMCC

T 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CSC 

2. L'acció geològica del 

gel: modelat glacial 

 

2.1. Distingir els casquets 

glacials de les glaceres alpines 

i identificar les parts 

2.2. Analitzar l'acció geològica 

de les glaceres i justificar les 

característiques de les formes 

d'erosió i dipòsit resultants. 

2.1.1. Analitza el tipus de glacera i 

reconeix les parts 

2.2.1. Analitza la dinàmica glacial i 

identifica els seus efectes sobre el 

relleu, valorant l’acció que realitzat el 

gel en cada cas. 

CMCC

T, CCL, 

CSIEEC

CEC 

CSC, 

CAA 

3. L'acció geològica de 

l'aigua superficial: 

modelat fluvial 

Modelatge de les aigües 

salvatges, dels torrents i 

dels rius 

 

3.1. Analitzar i predir l'acció de 

les aigües superficials 

(salvatges, torrents i rius) i 

identificar les formes d'erosió i 

dipòsit més característiques. 

3.1.1 Identifica l’agent geològic que en 

concret està actuant. 

3.1.2. Analitza l'activitat d'erosió, 

transport i sedimentació produïda per 

l’agent. 

3.1.3. Reconeix la forma del relleu a la 

vista d’una il·lustració  

“ 

4. Les aigües 

subterrànies: modelatge 

càrstic 

 

 

4.1. Analitzar i predir l'acció de 

les aigües subterrànies i 

identificar les formes de 

dissolució i precipitació 

característiques 

4.1.1. Discriminar entre les formes de 

dissolució i les de precipitació càrstica 

4.1.2. Reconeix el modelat a la vista 

d’una il·lustració 

“ 

5. Acció geològica del 

mar: modelat costaner 

5.1. Analitzar i predir l'acció 

del mar sobre el litoral i la 

gran diversitat de formes 

5.1.1. Relaciona els moviments de les 

aigües del mar amb l'erosió, el transport 

i la sedimentació en el litoral, i identifica 

“ 
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lligades a l’erosió, transport o 

sedimentació.  

algunes formes resultants 

característiques. 

6. L'acció geològica del 

vent: formes del 

modelatge eòlic o 

desèrtic 

6.1. Analitzar l'acció geològica 

del vent i justificar les 

característiques de les formes 

d'erosió i dipòsit resultants. 

6.1.1 Analitza l'activitat d'erosió, 

transport i sedimentació produïda. 

6.1.2. Reconeix la forma del relleu a la 

vista d’una il·lustració  

6.1.3. Associa l'activitat eòlica amb els 

ambients on és rellevant. 

“ 

7. Tècniques de treball: 

RECONEIXEMENT DE LA 

FORMACIÓ GEOLÒGICA, 

AGENT I ACCIÓ  

7.1. Identificar en cadascuna 

de les fotografies d’una 

col·lecció de fitxes, el nom de 

la forma del relleu, l’agent que 

està actuant i quina és l’acció 

predominant 

7.1.1. Associa les formes del relleu en el 

procés que ha actuat i l’agent geològic. 

7.1.2. Utilitza les tècniques de 

cooperatiu per a l’anàlisi de les formes 

del relleu 

CCL, 

CMCC

T, CAA 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC) 

 

 

UNITAT 4. ELS ÉSSERS VIUS 

Objectius 

•Reconèixer les característiques de la Terra que permeten el desenvolupament de la vida. 

•Conèixer què tenen en comú tots els éssers vius.  

•Diferenciar els tipus de cèl·lules. 

•Identificar els nivells d'organització dels éssers vius.  

•Conèixer les funcions vitals i les seves característiques.  

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

La Terra: el planeta de 

la vida 

L'origen de la vida 

1. Seleccionar les 

característiques que fan de la 

Terra un planeta essencial per 

al desenvolupament de la 

vida. 

1.1. Descriu les característiques que van 

possibilitar l’origen de la vida a la Terra. 

CMCCT 

CSIEE 
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Els éssers vius: uns 

habitants peculiars 

Nivells d'organització de 

la matèria 

2. Diferenciar l'organització de 

la matèria viva i de la matèria 

inerta. 

2.1. Reconeix quins nivells 

d'organització de la matèria són 

exclusius dels éssers vius. 

CCL CAA 

CMCCT 

Bioelements i 

biomolècules 

Els bioelements i les 

biomolècules 

3. Reconèixer les 

característiques de la matèria 

que forma els éssers vius. 

3.1. Identifica els components 

moleculars dels éssers vius i les seves 

característiques. 

CMCCT 

CD, CAA 

La cèl·lula 

Les cèl·lules i la teoria 

cel·lular 

L'estructura cel·lular 

Tipus de cèl·lules. 

Organització procariota 

i eucariota. 

L'especialització cel. 

4. Debatre els principis de la 

teoria cel·lular per evidenciar 

la unitat estructural, funcional 

i genètica dels éssers vius. 

4.1. Estableix la cèl·lula com a 

component essencial dels éssers vius. 

4.2. Estableix comparativament les 

analogies i diferències entre cèl·lula 

procariota i eucariota, i entre cèl·lula 

animal i vegetal. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Les funcions vitals 

La funció de nutrició. 

Organització unicel·lular 

i pluricel·lular. Nutrició 

autòtrofa i heteròtrofa, 

animal i vegetal. 

Funció de relació 

Funció de reproducció 

5. Descriure les funcions 

comunes a tots els éssers vius. 

5.1. Comprèn i diferencia la importància 

de cada funció per al manteniment de la 

vida. 

CMCCT 

CAA 

6. Comparar els diferents tipus 

d'organització cel·lular, 

relacionant-los amb les formes 

de nutrició. 

6.1. Compara la nutrició autòtrofa amb 

l'heteròtrofa. 

Les funcions vitals en les 

plantes 

Nutrició en les plantes 

Relació en les plantes 

Reproducció en les 

plantes 

7. Associar les funcions vitals 

característiques de les plantes 

amb la seva adaptació al medi. 

7.1. Coneix com es nodreixen les 

plantes i valora la seva importància per 

als éssers vius. 

7.2. Reconeix les formes de relació  

planta-medi. 

7.3. Identifica els tipus de reproducció 

de les plantes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Les funcions vitals en els 

animals 

8. Associar les funcions vitals 

característiques dels animals 

amb la seva forma de vida. 

8.1. Identifica els sistemes i òrgans que 

participen en les funcions vitals en els 

animals. 

CCL 

CMCCT 
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La nutrició en els 

animals 

La relació en els animals 

La reproducció en els 

animals 

8.2. Detalla les característiques 

principals de cada funció vital en 

animals. 

CAA 

CSIEE 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); con sciència i 

expressions culturals (CCEC). 

 

UNITAT 5. LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS. MICROORGANISMES 

Objectius 

•Aplicar criteris de classificació dels éssers vius i definir el concepte d'espècie.  

•Discriminar les característiques generals i singulars de ls cinc regnes d'éssers vius. 

•Conèixer què són els microorganismes i a quins regnes pertanyen.  

•Reconèixer la importància de la biodiversitat. 

•Deduir si els virus són éssers vius o no. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

La classificació dels éssers 

vius 

Com es classifiquen els 

éssers vius? 

Sistemes de classificació. 

Concepte d'espècie. 

Nomenclatura binomial. 

1. Valorar els criteris que 

serveixen per classificar als 

éssers vius.  

1.1. Reconeix i utilitza els criteris 

que han de ser emprats per 

classificar als éssers vius. 

CMCC

T 

CAA 

CD 

CSIEE 

Els regnes i la biodiversitat 

Els regnes 

El concepte de 

biodiversitat 

2. Comparar les 

característiques 

morfològiques i funcionals 

dels grans grups taxonòmics 

d'éssers vius, reconeixent-

les com a criteris de 

classificació. 

2.1. Compara les característiques 

dels diferents grups taxonòmics. 

2.2. Valora la importància de la 

biodiversitat. 

CCL 

CMCC

T 

CAA, 

CSC  

CSIEE 
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Els microorganismes 

Tipus de microorganismes 

Els virus 

3. Determinar les 

característiques comunes 

dels microorganismes. 

3.1. Relaciona l'ús del microscopi 

amb l'estudi dels 

microorganismes. 

3.2. Valora la importància 

biològica dels microorganismes. 

3.3. Raona per què els virus no 

són considerats éssers vius. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CSIEE 

Regne moneres 

Organització 

Nutrició 

Reproducció 

Importància biològica dels 

bacteris 

4. Descriure les 

característiques generals del 

regne moneres i explicar la 

seva importància en el 

conjunt dels éssers vius. 

4.1. Discrimina les 

característiques generals del 

regne moneres. 

4.2. Reconeix els processos que 

utilitzen els bacteris per realitzar 

les funcions vitals. 

CMCC

T 

CAA 

CD 

Regne protoctistos 

Protozous 

Algues 

5. Descriure les 

característiques generals del 

regne protoctistos i explicar 

la seva importància en el 

conjunt dels éssers vius. 

5.1. Discrimina les 

característiques dels protozous. 

5.2.Discrimina les característiques 

de les algues. 

5.3. Classifica als protoctists per 

les seves característiques. 

5.4. Identifica la importància 

d'alguns protoctistos per a altres 

éssers vius. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

Regne fongs 

Fongs unicel·lulars: els 

llevats 

Fongs pluricel·lulars: 

floridures i bolets 

Utilitat dels fongs 

6. Descriure les 

característiques generals del 

regne fongs i explicar la seva 

importància en el conjunt 

dels éssers vius. 

6.1. Discrimina les 

característiques generals dels 

fongs. 

6.2. Identifica fongs per les  

característiques particulars. 

6.3. Identifica la importància 

d'alguns fongs per a altres éssers 

vius. 

CCL 

CMCC

T, CSC 

CSIEE 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC). 
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UNITAT 6. EL REGNE DE LES PLANTES 

Objectius 

•Reconèixer les característiques que comparteixen totes les plantes.  

•Relacionar les plantes més comunes amb la seva categoria  taxonòmica i reconèixer exemplars 

representatius de cadascuna. 

•Identificar els principals òrgans de les plantes i relacionar-los amb les seves funcions. 

•Conèixer com han evolucionat les plantes des de la seva conquesta del medi terrestre fins als 

nostres dies. 

•Descriure el procés de la nutrició autòtrofa i relacionar-ho amb la seva importància per al conjunt 

de tots els éssers vius. 

•Analitzar la relació entre l'ésser humà i les plantes.  

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

El regne de les plantes 

La classificació de les 

plantes. Criptògames i 

Fanerògames 

Les característiques de les 

plantes 

1. Identificar els criteris de 

classificació de les plantes. 

1.1. Classifica les plantes segons 

diferents criteris. 

CMCC

T 

2. Descriure les característiques 

generals del regne moneres i 

explicar la seva importància en 

el conjunt dels éssers vius. 

2.1. Discrimina les 

característiques generals de les 

plantes i la seva importància. 

CCL 

CMCC

T 

Les parts de les plantes 

L'arrel: absorció i fixació 

La tija: els gots conductors 

La fulla: síntesi de la 

matèria orgànica 

La flor: l'òrgan de la 

reproducció 

3. Relacionar cada part de la 

planta amb la seva adaptació al 

medi. 

3.1. Identifica les parts i la 

importància de l'arrel en la 

planta. 

3.2. Identifica les parts i la 

importància de la tija en la 

planta. 

3.3. Identifica les parts i la 

importància de la fulla en la 

planta. 

3.4. Identifica les parts i la 

importància de la flor en la 

planta. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

CSIEE 

Les plantes sense llavors 

Briòfits: les hepàtiques i les 

molses 

4. Determinar les 

característiques que diferencien 

a les plantes sense llavors. 

4.1. Coneix les peculiaritats de 

les briòfits. 

CCL 

CMCC

T 
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Pteridòfits: les falgueres 4.2. Coneix les peculiaritats de 

les pteridòfits. 

CAA 

CSIEE 

Les plantes amb llavors 

Les gimnospermes i les 

angiospermes 

5. Determinar les 

característiques que diferencien 

a les plantes amb llavors. 

5.1. Coneix les peculiaritats de 

les gimnospermes. 

5.2. Coneix les peculiaritats de 

les angiospermes. 

CMCC

T 

CD 

CAA 

CSIEE 

Les plantes i l'ésser humà 

Usos de les plantes 

Formacions vegetals 

naturals i artificials 

Les deveses 

Valoració de les plantes de 

la Comunitat Valenciana i 

de la necessitat de la seva 

conservació. 

6. Valorar la importància de les 

plantes per a l'ésser humà. 

6.1. Associa les característiques 

de les plantes o les seves parts 

amb l'ús que d'elles fa l'ésser 

humà. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CSIEE 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC). 

 

UNITAT 7. ELS ANIMALS INVERTEBRATS 

Objectius 

•Reconèixer les característiques generals i singulars dels animals invertebrats. 

•Identificar les característiques pròpies de cada grup d'invertebrats.  

•Identificar i reconèixer exemplars característics dels diferents grups d'invertebrats.  

•Relacionar la presència de determinades estructures en els animals invertebrats amb la seva 

adaptació al medi. 

•Classificar animals invertebrats. 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 
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El regne animal 

Característiques dels 

animals 

Classificació dels 

animals 

Característiques i 

classificació dels 

animals invertebrats 

Valoració dels 

animals invertebrats 

de la Comunitat 

Valenciana i de la 

necessitat de la seva 

conservació. 

1. Reconèixer les 

característiques dels animals. 

1.1. Identifica les característiques 

pròpies dels animals. 

CMCC

T, CD, 

CSIEE 

2. Exposar les 

característiques pròpies dels 

animals invertebrats. 

2.1. Identifica i reconeix 

característiques que serveixen per 

diferenciar als invertebrats dins del 

regne animal. 

CMCC

T 

CIE, 

CCL,  

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 

3. Valorar la importància de 

conservar a l'animal en el 

seu ecosistema. 

3.1. Identifica exemplars d'invertebrats 

propis d'alguns ecosistemes. 

4.Identificar animals 

invertebrats usant claus 

dicotòmiques. 

4.1. Classifica animals a partir de claus 

d'identificació. 

Porífers 5. Diferenciar als porífers de 

la resta d'invertebrats. 

5.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als porífers. 

CMCC

T 

CAA 

6. Reconèixer les 

adaptacions que permeten 

viure als porífers en el seu 

medi. 

6.1. Relaciona determinades 

estructures en els porífers amb la seva 

adaptació al medi. 

CMCC

T 

Cnidaris 7. Diferenciar als cnidaris de 

la resta d'invertebrats. 

7.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als cnidaris. 

CMCC

T 

8. Reconèixer les 

adaptacions que permeten 

viure als cnidaris en el seu 

medi. 

8.1. Relaciona determinades 

estructures dels cnidaris amb l’ 

adaptació al medi. 

CMCC

T 

9. Classificar diferents 

exemplars de cnidaris segons 

les seves característiques. 

9.1. Classifica cnidaris en diferents 

grups segons les seves característiques. 

CMCC

T 

CAA 

Cucs 

Platelmints, 

Nematodes, Anèl·lids 

10. Diferenciar diferents 

grups de cucs segons les 

seves característiques. 

10.1. Reconeix les característiques que 

diferencien al grups cucs. 

CMCC

T,CD 

CSIEE 

Mol·luscs 11. Diferenciar als mol·luscs 

de la resta d'invertebrats. 

11.1. Reconeix les característiques dels 

mol·luscs. 

CMCC

T 
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Bivalves 

Gasteròpodes 

Cefalòpodes 

12. Reconèixer les 

adaptacions que permeten 

viure als mol·luscs en el seu 

medi. 

12.1. Relaciona la presència de 

determinades estructures en els 

mol·luscs amb la seva adaptació al 

medi. 

CMCC

T 

CSIEE 

13. Classificar diferents 

exemplars de mol·luscs 

segons les seves 

característiques. 

13.1. Classifica mol·luscs en diferents 

grups segons les seves característiques. 

CMCC

T, 

CAA, 

CSIEE 

Artròpodes 

Miriàpodes 

Aràcnids 

Crustacis 

Insectes 

14. Diferenciar als 

artròpodes de la resta 

d'invertebrats. 

14.1. Reconeix les característiques dels 

artròpodes. 

CMCC

T, CD, 

CAA, 

CSIEE 

15. Reconèixer les 

adaptacions que permeten 

viure als artròpodes en el 

seu medi. 

15.1. Relaciona determinades 

estructures en els artròpodes amb la 

seva adaptació al medi. 

CMCC

T 

CD, 

CSIEE 

16. Classificar diferents 

exemplars d'artròpodes 

segons les seves 

característiques. 

16.1. Classifica artròpodes en diferents 

grups segons les seves característiques. 

CMCC

T, CD, 

CSIEE 

Equinoderms 

Equinoïdeus 

Asteroïdeus 

Holoturoïdeus 

17. Diferenciar als 

equinoderms de la resta 

d'invertebrats. 

17.1. Reconeix les característiques dels 

equinoderms. 

CMCT 

CSIEE 

18. Reconèixer les 

adaptacions que permeten 

als equinoderms viure al 

medi 

18.1. Relaciona determinades 

estructures en els equinoderms amb la 

seva adaptació al medi. 

CMCT 

19. Classificar diferents 

exemplars d'equinoderms 

per les característiques. 

19.1. Classifica equinoderms en grups 

per les característiques. 

CMCT 

CAA, 

CSIEE 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC). 
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UNITAT 8. ELS ANIMALS VERTEBRATS 

Objectius 

•Reconèixer les característiques generals i singulars dels animals vertebrats.  

•Identificar les característiques pròpies de cada grup de vertebrats.  

•Identificar i reconèixer exemplars característics dels diferents grups de vertebrats.  

•Relacionar la presència de determinades estructures en els animals amb la seva adaptació al 

medi.  

•Classificar animals vertebrats.  

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d'aprenentatge C. clau 

Els animals vertebrats 

El tall cordats 

Evolució dels animals 

vertebrats 

Característiques dels 

animals vertebrats 

Valoració dels animals 

vertebrats de la 

Comunitat Valenciana i 

de la necessitat de la 

seva conservació 

1. Reconèixer les 

característiques dels 

cordats. 

1.1. Identifica i reconeix exemplars i 

característiques pròpies dels cordats. 

CMCCT 

2. Exposar les 

característiques pròpies 

dels animals vertebrats dins 

dels cordats. 

2.1. Reconeix característiques que 

serveixen per diferenciar als 

vertebrats dins dels cordats. 

CMCCT 

CD 

CAA 2.2. Relaciona les característiques dels 

vertebrats amb el seu procés evolutiu. 

3. Valorar la importància de 

conservar a l’animal en 

l’ecosistema. 

3.1. Identifica exemplars de vertebrats 

propis d'alguns ecosistemes o 

d'interès especial per ser espècies en 

perill d'extinció o endèmiques. 

CCL, 

CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC, CSIIE 

4. Identificar animals 

vertebrats usant claus 

dicotòmiques. 

4.1. Classifica animals a partir de claus 

d'identificació. 

Peixos 

Característiques dels 

peixos 

Classe condrictis: peixos 

cartilaginosos 

Classe osteïctis: peixos 

ossis 

5. Diferenciar als peixos de 

la resta de vertebrats. 

5.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als peixos d'altres 

vertebrats. 

CMCCT 

CD 

6. Reconèixer les 

adaptacions al medi dels 

peixos. 

6.1. Relaciona determinades 

estructures en els peixos amb la seva 

adaptació al medi. 

CMCCT, 

CD, CSIEE 

7. Classificar diferents 

exemplars de peixos segons 

les seves característiques. 

7.1. Classifica peixos en diferents 

grups segons les seves 

característiques. 

CCL, 

CMCCT, 

CAA, 

CSIEE 
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Amfibis 

Ordre urodels 

Ordre anurs 

8. Diferenciar als amfibis de 

la resta de vertebrats. 

8.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als amfibis d'altres 

vertebrats. 

CMCCT 

CD 

9. Reconèixer les 

adaptacions al medi dels 

amfibis. 

9.1. Relaciona determinades 

estructures en els amfibis amb la seva 

adaptació al medi. 

CMCCT, 

CD, CAA 

10. Classificar diferents 

exemplars d'amfibis segons 

les seves característiques. 

10.1. Classifica amfibis en diferents 

grups segons les seves 

característiques. 

CMCCT 

CAA 

Rèptils 

Ordre quelonis 

Ordre ofidis 

Ordre saures 

Ordre crocodilians 

11. Diferenciar als rèptils de 

la resta de vertebrats. 

11.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als rèptils d'altres 

vertebrats. 

CMCCT 

CD 

12. Reconèixer les 

adaptacions al medi dels 

rèptils. 

12.1. Relaciona determinades 

estructures en els rèptils amb la seva 

adaptació al medi. 

CMCCT 

13. Classificar diferents 

exemplars de rèptils segons 

les seves característiques. 

13.1. Classifica rèptils en diferents 

grups segons les seves 

característiques. 

CMCCT 

CAA 

Aus 

Adaptacions al vol 

Alimentació i 

reproducció de les aus 

14. Diferenciar a les aus de 

la resta de vertebrats. 

14.1. Reconeix les característiques que 

diferencien a les aus d'altres 

vertebrats. 

CMCCT 

15. Reconèixer les 

adaptacions al medi de les 

aus. 

15.1. Relaciona determinades 

estructures en les aus amb la seva 

adaptació al medi. 

CMCCT 

16. Classificar diferents 

exemplars d'aus segons les 

seves característiques. 

16.1. Classifica aus en diferents grups 

segons les seves caràcter. 

CMCCT 

CD 

Mamífers 

La classificació dels 

mamífers 

Característiques dels 

éssers humans 

17. Diferenciar als mamífers 

de la resta de vertebrats. 

17.1. Reconeix les característiques que 

diferencien als mamífers d'altres 

vertebrats. 

CMCCT 

18. Descriure els trets que 

caracteritzen a l'espècie 

humana. 

18.1. Reconeix les característiques 

pròpies dels éssers humans. 

CMCCT 

19. Reconèixer les 

adaptacions al medi dels 

mamífers. 

19.1. Relaciona determinades 

estructures en els mamífers amb la 

seva adaptació al medi. 

CMCCT 

CSIEE 
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20. Classificar diferents 

exemplars de mamífers 

segons les seves 

característiques. 

20.1. Classifica mamífers en diferents 

grups segons les seves 

característiques. 

CMCCT 

 21.2. Descriu les seves observacions i 

interpreta els seus resultats. 

 

Comunicació lingüística (CCL); competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCCT); competència di gital 

(CD); aprendre a aprendre (CAA); competències socials i cíviques (CSC); sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE); consciència i 

expressions culturals (CCEC). 



IES  Les Foies – Departament de Matemàtiques  

 

 

 

UNITATS DE MATEMÀTIQUES 

UNITAT 1 Els nombres naturals 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer diferents sistemes de numeració. Diferenciar els sistemes additius dels posicionals.  

  2.  Conéixer l’estructura del sistema de numeració decimal. 

  3.  Aproximar nombres naturals a un ordre d’unitats determinat.  

  4.  Calcular amb eficàcia. 

  5.  Utilitzar de forma adequada la calculadora elemental.   

  6.  Simplificar i resoldre expressions amb parèntesi i operacions combinades. 

  7.  Afrontar amb seguretat i constància la resolució de problemes aritmètics.  

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  Origen i evolució dels 

nombres. 

-  Sistemes de numeració 

additius i posicionals. 

-  Estructura del sistema 

de numeració decimal.  

-  Els nombres grans: 

milions, bilions, trilions...  

-  Aproximació de nombres 

naturals per 

arrodoniment.  

  1.  Conéixer diferents 

sistemes de numeració 

utilitzats a través de la 

història. Diferenciar els 

sistemes additius dels 

posicionals. 

  1.1.  Codifica nombres en 

diferents sistemes de 

numeració, traduint d’uns a 

altres (egipci, romà, 

decimal...). Reconeix quan 

utilitza un sistema additiu i 

quan, un de posicional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC. 

  1.2.  Estableix equivalències 

entre els diferents ordres 

d’unitats del SMD. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

  1.3.  Llig i escriu nombres 

grans (milions, miliards, 

bilions...). 

CCL, 

CMCT, 

CSYC. 

  1.4.  Aproxima nombres, per 

arrodoniment, a diferents 

ordres d’unitats. 

CCL, 

CMCT, 
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CSYC. 

-  Operacions amb 

nombres naturals.   

-  La suma. La resta.  

-  La multiplicació. 

Propietats de la 

multiplicació. 

-  La divisió. Divisió exacta i 

divisió sencera. 

-  Càlcul exacte i 

aproximat. 

  2.  Manejar amb facilitat les 

quatre operacions. Utilitzar 

amb eficàcia procediments i 

estratègies de càlcul mental i 

escrit. 

  2.1.  Aplica, amb agilitat, els 

algoritmes de càlcul relatius a 

les quatre operacions.  

CMCT, 

CAA. 

  2.2.  Resol expressions amb 

parèntesi i operacions 

combinades.  

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

-  Resolució de problemes 

aritmètics amb nombres 

naturals. 

  3.  Afrontar amb seguretat i 

constància la resolució de 

problemes aritmètics. 

  3.1.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

naturals que en requereixen 

una o dues operacions. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

  3.2.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

naturals que en requereixen 

tres o més operacions. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

  3.3.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

naturals desenvolupant i 

obtenint el resultat a través 

d’una expressió amb 

operacions combinades. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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CEC. 

-  Ús de la calculadora. 

Diferents tipus de 

calculadora. 

  4.  Conéixer els diferents 

tipus de calculadora i les 

seues diferències. Utilitzar de 

forma adequada la 

calculadora elemental.   

  4.1.  Coneix les prestacions 

bàsiques de la calculadora 

elemental i fa un ús correcte 

de la mateixa adaptant-se a les 

seues característiques.  

CMCT, 

CD, 

CAA. 

-  Expressions amb 

operacions combinades. 

Ús del parèntesi. Prioritat 

de les operacions. 

  5.  Resoldre operacions 

combinades amb nombres 

naturals en les quals 

apareixen parèntesis i 

claudàtors. 

  5.1.  Resol correctament 

operacions combinades amb 

nombres naturals en les quals 

apareixen parèntesis i 

claudàtors. 

CMCT, 

CSYC. 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

UNITAT 2.  Potències i arrels 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conèixer el concepte de potència d’exponent natural.  

  2.  Manejar amb facilitat les propietats elementals de les potències. 

  3.  Conèixer el concepte d’arrel quadrada i els procediments per a calcular-la. 

  4.  Aplicar els conceptes apresos en la resolució de problemes senzills. 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  Potències de base i 

exponent natural. 

Expressió i nomenclatura. 

-  El quadrat i el cub. 

Significat geomètric. 

Els quadrats perfectes.  

  1.  Conéixer el concepte de 

potència d’exponent natural. 

  1.1.  Interpreta com a 

potència una multiplicació 

reiterada. Tradueix productes 

de factors iguals en forma de 

potència i viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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  1.2.  Calcula potències 

d’exponent natural. Potències 

de base 10 (càlcul escrit, 

mental i amb calculadora, 

segons convinga a cada cas). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Potències de base 10. 

Descomposició polinòmica 

d’un nombre. 

-  Expressió abreujada de 

grans nombres. 

-  Propietats de les 

potències. 

Potència d’un producte i 

d’un quocient. 

Producte i quocient de 

potències de la mateixa 

base. 

Potències d’exponent 

zero. 

Potència d’una potència. 

-  Operacions amb 

potències. 

  2.  Manejar amb facilitat les 

propietats elementals de les 

potències i les seues 

aplicacions, la descomposició 

polinòmica d’un nombre i 

l’expressió abreujada de 

nombres grans. 

  2.1.  Calcula el valor 

d’expressions aritmètiques en 

què intervenen potències. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Redueix expressions 

aritmètiques i algebraiques 

senzilles amb potències 

(producte i quocient de 

potències de la mateixa base, 

potència d’una altra potència,  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.3.  Escriu la descomposició 

polinòmica d’un nombre i 

expressa nombres grans en 

forma abreujada, arrodonint si 

és precís. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

-  Arrel quadrada. 

Concepte. 

Arrels exactes i 

aproximades. 

Càlcul d’arrels quadrades 

(per tempteig, amb 

l’algoritme i amb la 

calculadora). 

  3.  Conéixer el concepte 

d’arrel quadrada, l’algoritme 

per a calcular-la i la seua 

aplicació a problemes 

senzills. 

  3.1.  Calcula mentalment 

l’arrel quadrada sencera d’un 

nombre menor que 100 

basant-se en els deu primers 

quadrats perfectes. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  3.2.  Calcula, per tempteig, 

arrels quadrades senceres de 

nombres majors que 100. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  3.3.  Calcula arrels quadrades 

senceres de nombres majors 

que 100, utilitzant l’algoritme. 

CMCT, 

CAA, 
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CEC 

  3.4.  Resol problemes senzills 

el resultat dels quals s’obté 

mitjançant el càlcul de l’arrel 

quadrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

UNITAT 3. Divisibilitat 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Identificació de les relacions de divisibilitat entre nombres naturals. Coneixement dels 

nombres primers. 

  2.  Coneixement dels criteris de divisibilitat. Descomposició de nombres en factors primers.  

  3.  Construcció dels conceptes de màxim comú divisor i mínim comú múltiple i domini dels 

procediments per a la seua obtenció. 

  4.  Aplicació dels coneixements relatius a la divisibilitat per a resoldre problemes.  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  La relació de divisibilitat. 

Concepte de múltiple i 

divisor. 

-  Múltiples i divisors d’un 

nombre. 

  1.  Identificar relacions de 

divisibilitat entre nombres 

naturals i conèixer els 

nombres primers. 

  1.1.  Reconeix si un nombre 

és múltiple o divisor d’un 

altre. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

  1.2.  Obté els divisors d’un 

nombre. 
CCL, CD 
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-  Nombres primers i 

nombres compostos. 

-  Identificació dels 

nombres primers menors 

que 50. 

CMCT, 

  1.3.  Inicia la sèrie de 

múltiples d’un nombre. 

CMCT, 

SEIP 

  1.4.  Identifica els nombres 

primers menors que 50 i 

justifica per què ho són. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Criteris de divisibilitat 

per 2, 3, 5, 10 i 11. 

-  Descomposició d’un 

nombre en factors 

primers. 

  2.  Conéixer els criteris de 

divisibilitat i aplicar-los en la 

descomposició d’un nombre 

en factors primers. 

  2.1.  Identifica mentalment 

en un conjunt de nombres els 

múltiples de 2, de 3, de 5, de 

10 i d’11. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

  2.2.  Descompon nombres en 

factors primers. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

-  Màxim comú divisor de 

dos o més nombres. 

-  Mínim comú múltiple de 

dos o més nombres. 

-  Mètodes per a l’obtenció 

del máx.c.d. i del mín.c.m. 

  3.  Conéixer els conceptes 

de màxim comú divisor i 

mínim comú múltiple de dos 

o més nombres i dominar 

estratègies per a la seua 

obtenció. 

  3.1.  Obté el máx.c.d. o el 

mín.c.m. de dos nombres en 

casos molt senzills, mitjançant 

el càlcul mental, o a partir de 

la intersecció de les seues 

respectives col·leccions de 

divisors o múltiples (mètode 

artesanal). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

  3.2.  Obté el máx.c.d. i el 

mín.c.m. de dos o més 

nombres mitjançant la seua 

descomposició en factors 

primers. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

-  Resolució de problemes. 

-  Resolució de problemes 

de múltiples i divisors. 

  4.  Aplicar els coneixements 

relatius a la divisibilitat per a 

resoldre problemes. 

  4.1.  Resol problemes en els 

quals es requereix aplicar els 

conceptes de múltiple i 

divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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-  Resolució de Problemes 

de máx.c.d. i mín.c.m. 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

  4.2.  Resol problemes en els 

quals es requereix aplicar el 

concepte de màxim comú 

divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

  4.3.  Resol problemes en els 

quals es requereix aplicar el 

concepte de mínim comú 

múltiple. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 
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UNITAT 4  Els nombres enters 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer els nombres enters i la seua utilitat, diferenciant-los dels nombres naturals. 

  2.  Ordenar els nombres enters i representar-los en la recta numèrica. 

  3.  Conéixer les operacions bàsiques amb nombres enters i aplicar-les correctament. 

  4.  Manejar correctament la prioritat d’operacions i l’ús de parèntesi en l’àmbit dels nombres 

enters. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  Els nombres negatius. 

Utilitat. 

-  El conjunt dels nombres 

enters. 

  1.  Conéixer els nombres 

enters i la seua utilitat, 

diferenciant-los dels 

nombres naturals. 

  1.1.  Utilitza els nombres 

enters per a quantificar i 

transmetre informació relativa 

a situacions quotidianes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  En un conjunt de 

nombres enters distingeix els 

naturals dels quals no ho són. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Representació i ordre. La 

recta numèrica. 

-  Valor absolut d’un 

nombre enter. 

-  Oposat d’un nombre 

enter. 

  2.  Ordenar els nombres 

enters i representar-los en la 

recta numèrica. 

  2.1.  Ordena sèries de 

nombres enters. Associa els 

nombres enters amb els 

corresponents punts de la 

recta numèrica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Identifica el valor 

absolut d’un nombre enter. 

Coneix el concepte d’oposat. 

Identifica parells d’oposats i 

reconeix els seus llocs en la 

recta. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 
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-  Suma i resta de nombres 

enters. 

-  Regles per a la supressió 

de parèntesi en 

expressions amb sumes i 

restes d’enters. 

-  Multiplicació i quocient 

de nombres enters. 

-  Regla dels signes. 

-  Potències i arrels de 

nombres enters. 

  3.  Conéixer les operacions 

bàsiques amb nombres 

enters i aplicar-les 

correctament en la resolució 

de problemes. 

  3.1.  Realitza sumes i restes 

amb nombres enters, i 

expressa amb correcció 

processos i resultats. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  3.2.  Coneix la regla dels 

signes i l’aplica correctament 

en multiplicacions i divisions 

de nombres enters. 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 

SEIP, 

  3.3.  Calcula potències 

naturals de nombres enters. 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 

SEIP 

  3.4.  Resol problemes amb 

nombres enters. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 

CSYC, 

SEIP 

-  Ordre de prioritat de les 

operacions. 

  4.  Manejar correctament la 

prioritat d’operacions i l’ús 

de parèntesi en l’àmbit dels 

nombres enters. 

  4.1.  Elimina parèntesi amb 

correcció i eficàcia. 

CMCT, 

CAA, CEC 

  4.2.  Aplica correctament la 

prioritat d’operacions. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  4.3.  Resol expressions amb 

operacions combinades. 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 
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CSYC, 

SEIP, 

 

 Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

  

UNITAT 5. Els nombres decimals 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer l’estructura del sistema de numeració decimal. 

  2.  Ordenar nombres decimals i representar-los sobre la recta numèrica. 

  3.  Conéixer les operacions entre nombres decimals i manejar-les amb facilitat. 

  4.  Resoldre problemes aritmètics amb nombres decimals. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards de  

aprenentatge avaluables 
CC 

-  Els nombres decimals. 

Ordres d’unitats decimals. 

Equivalències. 

-  Tipus de nombres 

decimals: exactes, diaris, 

d’altres. 

-  Lectura i escriptura de 

nombres decimals. 

  1.  Conéixer l’estructura del 

sistema de numeració 

decimal per als ordres 

d’unitats decimals. 

  1.1.  Llig i escriu nombres 

decimals. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Coneix les equivalències 

entre els diferents ordres 

d’unitats decimals. 

CCL, CAA 

CMCT, 

CSYC 

-  Ordre i representació. La 

recta numèrica. 

-  Interpolació d’un 

decimal entre dos daus. 

-  Aproximació per 

arrodoniment. 

  2.  Ordenar nombres 

decimals i representar-los 

sobre la recta numèrica. 

  2.1.  Ordena sèries de 

nombres decimals. Associa 

nombres decimals amb els 

corresponents punts de la 

recta numèrica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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  2.2.  Atesos dos nombres 

decimals, n’escriu un altre 

entre ells. 

CCL,CAA 

CMCT, 

CSYC 

  2.3.  Arrodoneix nombres 

decimals a l’ordre d’unitats 

indicat. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

-  Operacions amb 

nombres decimals. 

-  Aproximació del 

quocient a l’ordre 

d’unitats desitjat. 

-  Producte i quocient per 

la unitat seguida de zeros. 

-  Arrel quadrada. 

-  Estimacions. 

  3.  Conéixer les operacions 

entre nombres decimals i 

manejar-les amb facilitat. 

  3.1.  Suma i resta nombres 

decimals. Multiplica nombres 

decimals. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

  3.2.  Divideix nombres 

decimals (amb xifres decimals 

en el dividend, en el divisor o 

en ambdós). 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

  3.3.  Multiplica i divideix per 

la unitat seguida de zeros. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

  3.4.  Calcula l’arrel quadrada 

d’un nombre decimal amb 

l’aproximació que s’indica (per 

temptejos successius, 

mitjançant l’algoritme, o amb 

la calculadora). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.5.  Resol expressions amb 

operacions combinades entre 

nombres decimals, donant-se 

suport, si convé, a la 

calculadora. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

-  Resolució de problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals. 

  4.  Resoldre problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals. 

  4.1.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals, que requereixen una 

o dues operacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 
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CSYC, 

SIEP, 

  4.2.  Resol problemes 

aritmètics amb nombres 

decimals, que requereixen 

més de dues operacions. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CEC 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

UNITAT 6 El Sistema Mètric Decimal 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Identificar les magnituds i reconèixer les seues unitats de mesura.  

  2.  Conéixer les unitats de longitud, de capacitat i de pes del SMD i aplicar-les com recursos per a 

analitzar, interpretar i representar l’entorn. 

  3.  Conéixer el concepte de superfície i la seua mesura. 

  4.  Conéixer les unitats de superfície del SMD i aplicar-les com recursos per a analitzar, 

interpretar i representar l’entorn. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  Concepte de magnitud. 

-  Mesura de magnituds. 

Estimacions. 

-  Unitat de mesura. 

-  Unitats arbitràries i 

convencionals. 

  1.  Identificar les magnituds 

i diferenciar les seues unitats 

de mesura. 

  1.1.  Diferencia, entre les 

qualitats dels objectes, les que 

són magnituds. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Associa a cada magnitud 

la unitat de mesura que li 

correspon. 

CCL, 

CMCT, 
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CAA, 

CSYC 

  1.3.  Tria, en cada cas, la 

unitat adequada a la quantitat 

que es mesurarà. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

-  El Sistema Mètric 

Decimal. 

-  Longitud, massa i 

capacitat. Unitats i 

equivalències. 

-  Expressions complexes i 

incomplexes. 

-  Operacions amb 

quantitats complexes i 

incomplexes. 

-  Algunes unitats de 

mesura tradicionals. 

-  Resolució de problemes 

amb mesures de longitud, 

capacitat i pes. 

  2.  Conéixer les unitats de 

longitud, capacitat i pes del 

SMD, i utilitzar les seues 

equivalències per a efectuar 

canvis d’unitat i per a 

manejar quantitats en forma 

complexa i incomplexa. 

  2.1.  Coneix les equivalències 

entre els diferents múltiples i 

submúltiples del metre, el litre 

i el gram. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Canvia d’unitat 

quantitats de longitud, 

capacitat i pes. 

CCL, CD 

CMCT 

SIEP 

  2.3.  Transforma quantitats 

de longitud, capacitat i pes de 

forma complexa a incomplexa, 

i viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.4.  Opera amb quantitats 

en forma complexa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.5.  Resol problemes en els 

quals utilitza correctament les 

unitats de longitud, capacitat i 

pes. 

CCL,CD 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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-  La magnitud superfície. 

Mesura de superfícies per 

càlcul d’unitats quadrades. 

  3.  Conéixer el concepte de 

superfície i la seua mesura. 

  3.1.  Utilitza mètodes directes 

per a la mesura de superfícies 

(càlcul d’unitats quadrades), 

utilitzant unitats invariants 

(arbitràries o convencionals). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  3.2.  Utilitza estratègies per a 

l’estimació de la mesura de 

superfícies irregulars. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Unitats de superfície del 

SMD i les seues 

equivalències. 

-  Canvis d’unitat. 

-  Expressions complexes i 

incomplexes. 

-  Operacions. 

-  Reconeixement 

d’algunes mesures 

tradicionals de superfície. 

-  Resolució de problemes 

amb mesures de 

superfície. 

  4.  Conéixer les unitats de 

superfície del SMD. i utilitzar 

les seues equivalències per a 

efectuar canvis d’unitat i per 

a manejar quantitats en 

forma complexa i 

incomplexa. 

4.1.  Coneix les equivalències 

entre els  múltiples i 

submúltiples del metre 

quadrat. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Canvia d’unitat 

quantitats de superfície. 

CCL,CD 

CMCT, 

SIEP 

  4.3.  Transforma quantitats 

de superfície de forma 

complexa a incomplexa, i 

viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.4.  Opera amb quantitats 

en forma complexa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.5.  Resol problemes en els 

quals utilitza correctament les 

unitats de superfície. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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SIEP, 

CEC 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

UNITAT 7  Les fraccions 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer, entendre i utilitzar els diferents conceptes de fracció. 

  2.  Ordre i comparació de fraccions. 

  3.  Construir i aplicar els conceptes relatius a l’equivalència de fraccions.  

  4.  Resoldre alguns problemes amb fraccions. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

Significats d’una fracció: 

-  Com a part de la unitat. 

Representació. 

-  Com a quocient indicat. 

Pas a forma decimal. 

Transformació d’un 

decimal en fracció (en 

casos senzills). 

-  Com a operador. Fracció 

d’un nombre. 

  1.  Conéixer, entendre i 

utilitzar els diferents 

conceptes de fracció. 

  1.1.  Representa gràficament 

una fracció. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Determina la fracció que 

correspon a cada part d’una 

quantitat. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  1.3.  Calcula la fracció d’un 

nombre. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.4.  Identifica una fracció 

amb el quocient indicat de dos 
CCL, 
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nombres. Passa de fracció a 

decimal. 

CMCT, 

CAA 

  1.5.  Passa a forma 

fraccionària nombres decimals 

exactes senzills. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Comparació de fraccions, 

previ pas a forma decimal. 

  2.  Ordenar fraccions amb 

ajuda del càlcul mental o 

passant-les a forma decimal. 

  2.1.  Compara mentalment 

fraccions en casos senzills 

(fracció major o menor que la 

unitat, o que 1/2; fraccions 

d’igual numerador, etc.) i és 

capaç de justificar les seues 

respostes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Ordena fraccions 

passant-les a forma decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Fraccions equivalents. 

-  Transformació d’un 

enter en fracció. 

-  Simplificació de 

fraccions. 

-  Relació entre els termes 

de fraccions equivalents. 

-  Càlcul del terme 

desconegut. 

  3.  Entendre, identificar i 

aplicar l’equivalència de 

fraccions. 

  3.1.  Calcula fraccions 

equivalents a una de donada. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  3.2.  Reconeix si dues 

fraccions són equivalents. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  3.3.  Simplifica fraccions. 

Obté la fracció irreductible 

d’una de donada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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  3.4.  Utilitza la igualtat dels 

productes creuats per a 

completar fraccions 

equivalents. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Problemes en els quals 

es calcula la fracció d’una 

quantitat. 

-  Problemes en els quals 

es coneix la fracció d’una 

quantitat i es demana el 

total (problema invers). 

  4.  Resoldre alguns 

problemes basats en els 

diferents conceptes de 

fracció. 

  4.1.  Resol problemes en els 

quals es demana el càlcul de la 

fracció que representa la part 

d’un total. 

CCL, 

CMCT, 

CD,CEC 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

  4.2.  Resol problemes en els 

quals es demana el valor de la 

part (fracció d’un nombre, 

problema directe). 

CCL, 

CMCT, 

CD,CEC 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

  4.3.  Resol problemes en els 

quals es demana el càlcul del 

total (fracció d’un nombre, 

problema invers). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 
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UNITAT 8 Operacions amb fraccions 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Reduir fraccions a comú denominador, basant-se en l’equivalència de fraccions. 

  2.  Operar fraccions. 

  3.  Resoldre problemes amb nombres fraccionaris. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  Reducció de fraccions a 

comú denominador. 

-  Comparació de 

fraccions, prèvia reducció 

a comú denominador. 

  1.  Reduir fraccions a comú 

denominador, basant-se en 

l’equivalència de fraccions. 

  1.1.  Redueix a comú 

denominador fraccions amb 

denominadors senzills (el 

càlcul del denominador comú 

es fa mentalment). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Redueix a comú 

denominador qualsevol tipus 

de fraccions (el càlcul del 

denominador comú exigix 

l’obtenció prèvia del mínim 

comú múltiple dels 

denominadors). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.3.  Ordena qualsevol 

conjunt de fraccions reduint-

les a comú denominador. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Suma i resta de 

fraccions. 

-  Resolució d’expressions 

amb sumes, restes i 

fraccions. 

-  Producte de fraccions. 

  2.  Operar fraccions.   2.1.  Calcula sumes i restes de 

fraccions de diferent 

denominador. Calcula sumes i 

restes de fraccions i enters. 

Expressions amb parèntesi. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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-  Inversa d’una fracció. 

-  Fracció d’una fracció. 

-  Quocient de fraccions. 

-  Operacions combinades. 

-  Prioritat de les 

operacions. 

  2.2.  Multiplica fraccions. CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  2.3.  Calcula la fracció d’una 

fracció. 

CMCT, 

CAA, CD 

CSYC, 

SIEP 

  2.4.  Divideix fraccions. CMCT, 

CAA, 

CD 

CSYC, 

SIEP 

  2.5.  Resol expressions amb 

operacions combinades de 

fraccions. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Resolució de problemes 

en els que s’opera amb 

fraccions. 

  3.  Resoldre problemes amb 

nombres fraccionaris. 

  3.1.  Resol problemes de 

fraccions amb operacions 

additives. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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  3.2.  Resol problemes de 

fraccions amb operacions 

multiplicadores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.3.  Resol problemes en els 

quals apareix la fracció d’una 

altra fracció. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

UNITAT 9 . Proporcionalitat i percentatges 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Identificar les relacions de proporcionalitat entre magnituds. 

  2.  Construir i interpretar taules de valors corresponents a parells de magnituds proporcionals.  

  3.  Conéixer i aplicar tècniques específiques per a resoldre problemes de proporcionalitat. 

  4.  Comprendre el concepte de percentatge i calcular percentatges directes.  

  5.  Resoldre problemes de percentatges. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 
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-  Relacions de 

proporcionalitat directa i 

inversa.  

  1.  Identificar les relacions 

de proporcionalitat entre 

magnituds. 

  1.1.  Reconeix si entre dues 

magnituds existix relació de 

proporcionalitat, diferenciant 

la directa de la inversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Raó i proporció. 

-  Taules de valors 

directament i inversament 

proporcionals. 

-  Constant de 

proporcionalitat. 

-  Fraccions equivalents a 

les taules de valors 

proporcionals. 

- Aplicació de 

l’equivalència de fraccions 

per a completar parells de 

valors a les taules de 

proporcionalitat directa i 

inversa. 

  2.  Construir i interpretar 

taules de valors 

corresponents a parells de 

magnituds proporcionals. 

  2.1.  Completa taules de 

valors directament 

proporcionals i n’obté parells 

de fraccions equivalents.  

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Completa taules de 

valors inversament 

proporcionals i n’obté parells 

de fraccions equivalents.  

CCL, 

CMCT 

  2.3.  Obté el terme 

desconegut en un parell de 

fraccions equivalents, a partir 

dels altres tres coneguts.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP  

-  Problemes de 

proporcionalitat directa i 

inversa. Mètode de 

reducció a la unitat. Regla 

de tres. 

  3.  Conéixer i aplicar 

tècniques específiques per a 

resoldre problemes de 

proporcionalitat. 

  3.1.  Resol problemes de 

proporcionalitat directa pel 

mètode de reducció a la 

unitat, amb la regla de tres i 

amb la constant de 

proporcionalitat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Resol problemes de 

proporcionalitat inversa pel 

mètode de reducció a la unitat 

i amb la regla de tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



IES  Les Foies – Departament de Matemàtiques  

 

 

 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.3.  Resol problemes de 

repartiments directament 

proporcionals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Concepte de 

percentatge. El 

percentatge com a fracció 

i com a proporció. 

-  Relació entre 

percentatges i nombres 

decimals. 

-  Càlcul de percentatges. 

  4.  Comprendre el concepte 

de percentatge i calcular 

percentatges directes. 

  4.1.  Identifica cada 

percentatge amb una fracció i 

amb un nombre decimal i 

viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.2.  Calcula el percentatge 

indicat d’una quantitat donada 

i obté la inicial donant el 

percentatge. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.3.  Calcula percentatges 

amb la calculadora. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

-  Problemes de 

percentatges. 

  5.  Resoldre problemes de 

percentatges. 

  5.1.  Resol problemes de 

percentatges directes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  5.2.  Resol problemes en els 

quals es demana el 

percentatge o el total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  5.3.  Resol problemes 

d’augments i disminucions 

percentuals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).  

 

UNITAT 10 Àlgebra 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Traduir a llenguatge algebraic enunciats, propietats o relacions matemàtiques. 

  2.  Conéixer i utilitzar la nomenclatura relativa a les expressions algebraiques i els seus elements.  

  3.  Operar amb monomis. 

  4.  Conéixer, comprendre i utilitzar els conceptes i la nomenclatura relativa a les equacions i els 

seus elements. 
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  5.  Resoldre equacions de primer grau amb una incògnita. 

  6.  Utilitzar les equacions com eines per a resoldre problemes. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

-  El llenguatge algebraic. 

Utilitat. 

  1.  Traduir a llenguatge 

algebraic enunciats, 

propietats o relacions 

matemàtiques. 

  1.1.  Tradueix de llenguatge 

verbal a llenguatge algebraic 

enunciats d’índole 

matemàtica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Generalitza en una 

expressió algebraica el terme 

enèsim d’una sèrie numèrica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Expressions 

algebraiques. 

-  Monomis. Elements i 

nomenclatura. 

-  Monomis semblants. 

-  Polinomis. 

-  Fraccions algebraiques. 

  2.  Conéixer i utilitzar la 

nomenclatura relativa a les 

expressions algebraiques i 

els seus elements. 

  2.1.  Identifica, entre diverses 

expressions algebraiques, les 

que són monomis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  En un monomi, 

diferencia el coeficient, la part 

literal i el grau. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.3.  Reconeix monomis 

semblants. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Operacions amb 

monomis i polinomis. 

-  Reducció d’expressions 

algebraiques senzilles. 

  3.  Operar amb monomis i 

polinomis. 

  3.1.  Redueix al màxim 

expressions amb sumes i 

restes de monomis i 

polinomis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Multiplica monomis. CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  3.3.  Redueix al màxim el 

quocient de dos monomis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Equacions. Membres, 

termes, incògnites i 

solucions. 

-  Equacions de primer 

grau amb una incògnita. 

-  Equacions equivalents. 

  4.  Conéixer, comprendre i 

utilitzar els conceptes i la 

nomenclatura relativa a les 

equacions i els seus 

elements. 

  4.1.  Diferencia i identifica els 

membres i els termes d’una 

equació. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Reconeix si un valor 

donat és solució d’una 

determinada equació. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

-  Tècniques bàsiques per a 

la resolució d’equacions 

de primer grau senzilles. 

Transposició de termes. 

Reducció d’una equació a 

una altra d’equivalent. 

  5.  Resoldre equacions de 

primer grau amb una 

incògnita. 

  5.1.  Coneix i aplica les 

tècniques bàsiques per a la 

transposició de termes. 

(x+ a= b; x− a= b; 

x · a= b;  x/a= b). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.2.  Resol equacions del 

tipus ax+ b= cx+ d o de 

similars. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.3.  Resol equacions amb 

parèntesi. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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   6.  Utilitzar les equacions 

com eines per a resoldre 

problemes. 

  6.1.  Resol problemes senzills 

de nombres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.2.  Resol problemes 

d’iniciació. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.3.  Resol problemes més 

avançats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

UNITAT 11  Rectes i angles 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
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  1.  Conéixer els elements geomètrics bàsics i les relacions que hi ha entre ells i realitzar 

construccions senzilles utilitzant els instruments de dibuix necessaris.  

  2.  Reconéixer, mesurar, traçar i classificar diferents tipus d’angles i utilitzar algunes relacions 

entre els angles en els polígons i en la circumferència. 

  3.  Operar amb mesures d’angles en el sistema sexagesimal.  

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

∙  Instruments de 

dibuix.  

-  Ús destre dels 

instruments de dibuix. 

Construcció de segments i 

angles. 

-  Traçat de la mediatriu 

d’un segment. Traçat de la 

bisectriu d’un angle. 

∙  Angles.  

-  Elements. 

Nomenclatura. 

Classificació. Mesura. 

-  Construcció d’angles 

complementaris, 

suplementaris, 

consecutius, adjacents, 

etc. 

-  Construcció d’angles 

d’una amplitud donada. 

-  Angles determinats quan 

una recta talla a un 

sistema de paral·lels. 

-  Identificació i 

classificació dels diferents 

angles, iguals, determinats 

  1.  Conéixer els elements 

geomètrics bàsics i les 

relacions que hi ha entre ells 

i realitzar construccions 

senzilles utilitzant els 

instruments de dibuix 

necessaris. 

  1.1.  Coneix els conceptes de 

punt, recta, semirecta, 

segment, pla i semiplà i utilitza 

procediments per a dibuixar-

los. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Coneix les propietats de 

la recta respecte al punt o 

punts per on passa i utilitza els 

procediments adequats per al 

traçat de rectes paral·leles i 

perpendiculars. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.3.  Construeix la mediatriu 

d’un segment i coneix la 

característica comuna a tots 

els seus punts. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.4.  Construeix la bisectriu 

d’un angle i coneix la 

característica comuna a tots 

els seus punts. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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per una recta que talla a 

un sistema de paral·lels. 

∙  El sistema 

sexagesimal de 

mesura.  

-  Unitats. Equivalències. 

-  Expressió complexa i 

incomplexa de mesures 

d’angles. 

-  Operacions amb 

mesures d’angles: suma, 

resta, multiplicació i divisió 

per un nombre. 

-  Aplicació dels algoritmes 

per a operar angles en 

forma complexa (suma i 

resta, multiplicació o 

divisió per un nombre 

natural). 

∙  Angles en els 

polígons.  

-  Suma dels angles d’un 

triangle. Justificació. 

-  Suma dels angles d’un 

polígon de n costats. 

∙  Angles en la 

circumferència.  

-  Angle central. Angle 

inscrit. Relacions. 

  2.  Reconèixer, mesurar, 

traçar i classificar diferents 

tipus d’angles. 

  2.1.  Reconeix, classifica i 

anomena angles segons la 

seua obertura i posicions 

relatives. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYS 

  2.2.  Anomena els diferents 

tipus d’angles determinats per 

una recta que talla a dos 

paral·lels i identifica relacions 

d’igualtat entre ells. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.3.  Utilitza correctament el 

transportador per a mesurar i 

dibuixar angles. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  3.  Operar amb mesures 

d’angles en el sistema 

sexagesimal. 

  3.1.  Utilitza les unitats del 

sistema sexagesimal i les 

seues equivalències. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Suma i resta mesures 

d’angles expressats en forma 

complexa. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.3.  Multiplica i divideix la 

mesura d’un angle per un 

nombre natural. 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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  4.  Conéixer i utilitzar 

algunes relacions entre els 

angles en els polígons i en la 

circumferència. 

  4.1.  Coneix el valor de la 

suma dels angles d’un polígon 

i l’utilitza per a realitzar 

mesuraments indirectes 

d’angles. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Coneix les relacions 

entre angles inscrits i centrals 

en una circumferència i les 

utilitza per a resoldre senzills 

problemes geomètrics. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

UNITAT 12  Figures geomètriques 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

  1.  Conéixer els diferents tipus de polígons, la seua classificació segons el nombre de costats, 

distingir-los d’altres figures planes i identificar i dibuixar en ells relacions de simetria.  

  2.  Conéixer les característiques dels triangles, quadrilàters i polígons regulars, els seus elements, 

les seues relacions bàsiques i saber realitzar càlculs i construccions basats en ells.  

  3.  Conéixer els elements de la circumferència, les seues relacions i les relacions de tangència 

entre recta i circumferència i entre dues rectes. 

  4.  Conéixer i aplicar el teorema de Pitàgores. 

  5.  Conéixer figures espacials senzilles, identificar-les i anomenar els seus elements fonamentals. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

Figures planes. 

-  Classificació. 

  1.  Conéixer els diferents 

tipus de polígons, la seua 

classificació segons el 

  1.1.  Reconeix els diferents 

tipus de línies poligonals i les 

distingix de les línies no 

poligonals. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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-  Eixos de simetries de 

figures planes. 

-  Nombre d’eixos de 

simetria d’una figura 

plana. 

Triangles. 

-  Classificació i 

construcció. 

-  Relacions entre costats i 

angles. 

-  Mitjanes: baricentre. 

Altures: ortocentro. 

Circumferència inscrita i 

circumscrita. 

Quadrilàters. 

-  Classificació. 

-  Paral·lelograms: 

propietats. Trapezis. 

Trapezoides. 

Polígons regulars. 

-  Triangle rectangle 

format per ràdio, apotema 

i mig costat de qualsevol 

polígon regular. 

-  Eixos de simetria d’un 

polígon regular. 

Circumferència. 

-  Elements i relacions. 

-  Posicions relatives: de 

recta i circumferència; de 

dues circumferències. 

Teorema de Pitàgores. 

nombre de costats i distingir-

los d’altres figures planes. 

CAA 

  1.2.  Reconeix un polígon 

entre diverses figures, i el 

classifica segons el nombre de 

costats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  2.  Identificar i dibuixar 

relacions de simetria. 

  2.1.  Reconeix i dibuixa els 

eixos de simetria de figures 

planes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conéixer els triangles, les 

seues propietats, la seua 

classificació, la relació entre 

els seus costats i els seus 

angles, la seua construcció i 

els seus elements notables 

(punts, rectes i 

circumferències associades). 

  3.1.  Atés un triangle, el 

classifica segons els seus 

costats i segons els seus 

angles i justifica el perquè. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  Dibuixa un triangle 

d’una classe determinada (per 

exemple, obtusangle i 

isòsceles). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

  3.3.  Atesos tres segments, 

decideix si amb ells es pot 

construir un triangle; en cas 

positiu, el construeix i ordena 

els seus angles de menor a 

major. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 
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-  Relació entre àrees de 

quadrats. Demostració. 

-  Aplicacions del teorema 

de Pitàgores: 

-  Càlcul d’un costat d’un 

triangle rectangle 

coneixent els altres dos. 

-  Càlcul d’un segment 

d’una figura plana a partir 

d’altres que, amb ell, 

formen un triangle 

rectangle. 

-  Identificació de triangles 

rectangles a partir de les 

mesures dels seus costats. 

Cossos geomètrics. 

-  Políedres: prismes, 

piràmides, políedres 

regulars, d’altres. 

-  Cossos de revolució: 

cilindres, cons, esferes. 

SIEP 

  3.4.  Identifica i dibuixa les 

mediatrius, les bisectrius, les 

mitjanes i les altures d’un 

triangle, així com els seus 

punts de tall, i coneix algunes 

de les seues propietats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

  3.5.  Construeix les 

circumferències inscrites i 

circumscrita a un triangle i 

coneix algunes de les seues 

propietats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Conéixer i descriure els 

quadrilàters, la seua 

classificació i les propietats 

bàsiques de cada un dels 

seus tipus. Identificar un 

quadrilàter a partir d’algunes 

de les seues propietats. 

  4.1.  Reconeix els 

paral·lelograms a partir de les 

seues propietats bàsiques 

(paral·lelisme de costats 

oposats, igualtat de costats 

oposats, diagonals que es 

tallen en el seu punt mitjà). 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Identifica cada tipus de 

paral·lelogram amb les seues 

propietats característiques. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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  4.3.  Descriu un quadrilàter 

donat, aportant propietats 

que el caracteritzen. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.4.  Traça els eixos de 

simetria d’un quadrilàter. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.  Conéixer les 

característiques dels 

polígons regulars, els seus 

elements, les seues relacions 

bàsiques i saber realitzar 

càlculs i construccions basats 

en ells. 

  5.1.  Traça els eixos de 

simetria d’un polígon regular 

donat. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.2.  Distingeix polígons 

regulars de no regulars i 

explica per què són d’un tipus 

o un altre. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  6.  Conéixer els elements de 

la circumferència, les seues 

relacions i les relacions de 

tangència entre recta i 

circumferència i entre dues 

rectes. 

  6.1.  Reconeix la posició 

relativa d’una recta i una 

circumferència a partir del radi 

i la distància del seu centre a 

la recta, i les dibuixa. 

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  6.2.  Reconeix la posició 

relativa de dues 

circumferències a partir de les 

CL, 
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seues ràdios i la distància 

entre els seus centres, i les 

dibuixa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  7.  Conéixer i aplicar el 

teorema de Pitàgores. 

  7.1.  Ateses les longituds dels 

tres costats d’un triangle, 

reconeix si és rectangle, 

acutangle o obtusangle. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  7.2.  Calcula el costat 

desconegut d’un triangle 

rectangle coneguts els altres 

dos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.3.  En un quadrat o 

rectangle, aplica el teorema de 

Pitàgores per a relacionar la 

diagonal amb els costats i 

calcular l’element desconegut. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  7.4.  En un rombe, aplica el 

teorema de Pitàgores per a 

relacionar les diagonals amb el 

costat i calcular l’element 

desconegut. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 
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  7.5.  En un trapezi rectangle o 

isòsceles, aplica el teorema de 

Pitàgores per a establir una 

relació que permeta calcular 

un element desconegut. 

“ 

  7.6.  En un polígon regular, 

utilitza la relació entre ràdio, 

apotema i costat per a, 

aplicant el teorema de 

Pitàgores, trobar un d’aquests 

elements a partir dels altres. 

“ 

  7.7.  Relaciona 

numèricament el radi d’una 

circumferència amb la 

longitud d’una corda i la seua 

distància al centre. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  7.8.  Aplica el teorema de 

Pitàgores en la resolució de 

problemes geomètrics senzills. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  8.  Conéixer figures 

espacials senzilles, 

identificar-les i anomenar els 

seus elements fonamentals. 

  8.1.  Identifica políedres, els 

anomena adequadament 

(prisma, piràmide) i reconeix 

els seus elements 

fonamentals. 

“ 

  8.2.  Identifica cossos de 

revolució (cilindre, con, esfera) 

i reconeix els seus elements 

fonamentals. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

UNITAT 13  Àrees i perímetres                     

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer i aplicar els procediments i les fórmules per al càlcul directe d’àrees i perímetres de 

figures planes. 

  2.  Obtindre àrees calculant, prèviament, algun segment mitjançant el teorema de Pitàgores. 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge avaluables CC 

Àrees i perímetres als 

quadrilàters. 

-  Quadrat. Rectangle. 

-  Paral·lelogram qualsevol. 

Obtenció raonada de la 

fórmula. Aplicació. 

-  Rombe. Justificació de la 

fórmula. Aplicació. 

-  Trapezi. Justificació de la 

fórmula. Aplicació. 

Àrea i perímetre en el 

triangle. 

-  El triangle com mig 

paral·lelogram. 

-  El triangle rectangle com a 

cas especial. 

Àrees de polígons. 

-  Àrea d’un polígon 

mitjançant triangulació. 

  1.  Conéixer i aplicar els 

procediments i les fórmules 

per al càlcul directe d’àrees i 

perímetres de figures planes. 

  1.1.  Calcula l’àrea i el perímetre d’una 

figura plana (dibuixada) donant-li tots 

els elements que necessita. 

-  Un triangle, amb els tres costats i una 

altura. 

-  Un paral·lelogram, amb els dos 

costats i l’altura. 

-  Un rectangle, amb els seus dos 

costats. 

-  Un rombe, amb els costats i les 

diagonals. 

-  Un trapezi, amb els seus costats i 

l’altura. 

-  Un cercle, amb la seua ràdio. 

-  Un polígon regular, amb el costat i 

l’apotema. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  1.2.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

sector circular donant-li el radi i l’angle. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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-  Àrea d’un polígon regular. 

Mesures en el cercle i 

figures associades. 

-  Perímetre i àrea de cercle. 

-  Àrea del sector circular. 

-  Àrea de la corona circular. 

Càlcul d’àrees i perímetres 

amb el teorema de 

Pitàgores. 

-  Càlcul d’àrees i perímetres 

de figures planes que 

requereixen l’obtenció d’un 

segment mitjançant el 

teorema de Pitàgores 

 

Resolució de problemes 

amb càlcul d’àrees. 

-  Càlcul d’àrees i perímetres 

en situacions 

contextualitzades. 

-  Càlcul d’àrees per 

descomposició i 

recomposició. 

CAA, 

SIEP 

  1.3.  Calcula l’àrea de figures en les 

que ha de descompondre i 

recompondre per a identificar una altra 

figura coneguda. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.4.  Resol situacions problemàtiques 

en què intervinguen àrees i perímetres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  

 2.  Obtindre àrees calculant, 

prèviament, algun segment 

mitjançant el teorema de 

Pitàgores. 

 2.1.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

triangle rectangle, donant-li dos dels 

seus costats (sense la figura). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

rombe, donant-li les seues dues 

diagonals o una diagonal i el costat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.3.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

trapezi rectangle o isòsceles quan no se 

li dóna l’altura o un dels costats. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA, 

SIEP 

  2.4.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

segment circular (dibuixat), donant-li el 

radi, l’angle i la distància del centre a la 

base. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.5.  Calcula l’àrea i el perímetre d’un 

triangle equilàter o d’un hexàgon 

regular donant-li el costat. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

UNITAT 14 Gràfics de funcions 

  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Dominar la representació i la interpretació de punts en uns eixos cartesians.  

  2.  Reconéixer i establir relacions lineals entre punts. 

  3.  Interpretar punts o gràfiques que responen a un context.  

  4.  Representar funcions lineals senzilles donades per la seua equació. 
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Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
CC 

∙  Coordenades 

cartesianes.  

-  Coordenades negatives i 

fraccionàries. 

-  Representació de punts en el 

pla. Identificació de punts 

mitjançant les seues 

coordenades. 

-  Reconeixement de punts que 

responen a un context. 

∙  Idea de funció.  

-  Variables independent i 

dependent. 

-  Relacions lineals que compleix 

un conjunt de punts. 

-  Gràfiques funcionals. 

-  Interpretació de gràfiques 

funcionals de situacions pròximes 

al món de l’alumnat. 

-  Resolució de situacions 

problemàtiques relatives a les 

gràfiques i a la seua interpretació. 

-  Elaboració d’algunes gràfiques 

molt senzilles. 

-  Comparació de dues gràfiques 

que mostren situacions pròximes 

a l’alumnat. 

-  Representació de funcions 

lineals senzilles a partir de les 

seues equacions. 

  1.  Dominar la 

representació i la 

interpretació de punts en 

uns eixos cartesians. 

  1.1.  Representa punts 

donats per les seues 

coordenades i obté els seus 

simètrics respecte als eixos 

coordenats i l’ordenada en 

l’origen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

  1.2.  Assigna coordenades a 

punts donats gràficament. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

  2.  Reconèixer i establir 

relacions lineals entre 

punts. 

  2.1.  Reconeix punts que 

compleixen una relació lineal. “ 

  2.2.  Estableix la relació lineal 

que compleix un conjunt de 

punts. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

  3.  Interpretar punts o 

gràfiques que responen a 

un context. 

  3.1.  Interpreta punts dins 

d’un context. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Interpreta una gràfica 

que respon a un context. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Compara dues gràfiques 

que responen a un context. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Representar funcions 

lineals senzilles donades 

per la seua equació. 

  4.1.  Representa una recta a 

partir de la seua equació. 
“ 

 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 

 

UNITAT 15  Estadística i probabilitat 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS 

  1.  Conéixer el concepte de variable estadística i els seus tipus. 

  2.  Elaborar i interpretar taules estadístiques. 

  3.  Representar gràficament informació estadística donada mitjançant taules i interpretar-la. 

  4.  Conéixer i calcular els següents paràmetres estadístics: mitjana, mitjana, moda, recorregut i 

desviació mitjana. 

 

 



IES  Les Foies – Departament de Matemàtiques  

 

 

 

Continguts 
Criteris  

d’avaluació 

Estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables 

CC 

∙  Estudi estadístic.  

-  Procediment per a realitzar 

un estudi estadístic. 

-  Variables estadístiques 

qualitatives i quantitatives. 

-  Població i mostra. 

∙  Taules de 

freqüències.  

-  Freqüència absoluta, 

relativa i percentual. 

-  Taules de freqüències. 

Construcció. Interpretació. 

∙  Gràfics 

estadístics.  

-  Gràfiques estadístiques. 

Interpretació. Construcció 

d’algunes de molt senzilles. 

-  Diagrama de barres. 

-  Histograma. 

-  Polígon de freqüències. 

-  Diagrama de sectors. 

∙  Gràfics 

estadístics.  

-  Paràmetres estadístics: 

-  Mitjana. 

-  Mitjana. 

  1.  Conéixer el concepte de 

variable estadística i els seus 

tipus. 

  1.1.  Distingeix entre 

variables qualitatives i 

quantitatives en 

distribucions estadístiques 

concretes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.  Elaborar i interpretar taules 

estadístiques. 

  2.1.  Elabora taules de 

freqüències absolutes, 

relatives i de percentatges 

a partir d’un conjunt de 

dades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Interpreta i compara 

taules de freqüències 

senzilles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.  Representar gràficament 

informació estadística donada 

mitjançant taules i interpretar-

la. 

  3.1.  Representa les 

dades d’una taula de 

freqüències mitjançant un 

diagrama de barres, un 

polígon de freqüències o 

un histograma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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-  Moda. 

-  Recorregut. 

-  Desviació mitjana. 

-  Interpretació i obtenció en 

distribucions molt senzilles. 

∙  Esdeveniments 

aleatoris.  

-  Significat. Reconeixement. 

-  Càlcul de probabilitats 

senzilles: 

-  d’esdeveniments extrets 

d’experiències regulares. 

-  d’esdeveniments extrets 

d’experiències irregulars 

mitjançant l’experimentació: 

freqüència relativa. 

  3.2.  Representa dades 

mitjançant un diagrama de 

sectors. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  3.3.  Interpreta 

informació estadística 

donada gràficament 

(mitjançant diagrames de 

barres, polígons de 

freqüències, histogrames, 

diagrames de sectors). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Conéixer i calcular els 

següents paràmetres 

estadístics: mitjana, mitjana, 

moda, recorregut i desviació 

mitjana. 

  4.1.  Calcula la mitjana, la 

mitjana i la moda d’una 

variable estadística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Calcula el recorregut 

i la desviació mitjana d’una 

variable estadística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  5.  Identificar esdeveniments 

aleatoris i assignar-los 

probabilitats. 

  5.1.  Distingeix 

esdeveniments aleatoris 

dels quals no ho són. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP 

  5.2.  Calcula la 

probabilitat d’un 

esdeveniment extret d’una 

experiència regular, o 

d’una experiència irregular 

a partir de la freqüència 

relativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSYC), sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC). 
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2. La contribució de l’àmbit a l’assoliment de les competències 

clau i dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria. 

Les assignatures que comprenen aquest àmbit tenen característiques i maneres de fer comunes, i 

és en aqueixos aspectes en els quals s'ha de fer un especial recalcament, ja que aquests fomenten 

entre altres capacitats, l'autoaprenentatge, el treball col·laboratiu, l'esperit crític que són la base 

per a formar ciutadans del segle XXI. Es proposen els següents objectius.  

 

1.Conéixer i utilitzar les eines i estratègies bàsiques del treball científic-matemàtic i tecnològic tant 

de manera individual com col·lectiva. 

 

2.Establir i aplicar els diferents passos del procediment científic. Detecció de fenòmens, necessitats 

o problemes, enunciat d'aquests, establiment d'hipòtesi formulació i discussió de les  

possibles solucions i la seua comprovació teòrica i experimental.  

 

3. Reconèixer la terminologia conceptual de les matemàtiques, la biologia i la tecnologia adequades 

al nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional. 

 

4. Buscar i seleccionar informació, de forma contrastada en mitjans digitals com en altres formats 

tradicionals, per a posteriorment registrar-la per diversos procediments. 

 

5. Realitzar de manera eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar 

accions, sent conscient de les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès durant el seu  

desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 

 

6. Conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seues aplicacions i incidència en 

les seues condicions de vida, el seu medi físic i social i com aquest desenvolupament ha millorat les 

condicions de vida de la humanitat. Abordar amb autonomia i creativitat problemes de la vida 

quotidiana treballant de manera metòdica i ordenada, confiant en les pròpies capacitats per a 

afrontar-los, mantenint una actitud perseverant i flexible en la cerca de solucions a aquests 

problemes, tant de manera individual com col·lectiva. 
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7. Comprendre la utilitat de procediments i estratègies pròpies de les matemàtiques i saber utilitzar-

les per a analitzar i interpretar informació en qualsevol activitat humana. 

 

8. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i en la manera de pensar de la 

societat en diferents èpoques, demostrar curiositat i esperit crític cap a les condicions de vida 

dels éssers humans, així com respecte a la diversitat natural i cultural i als problemes ambientals, 

fer les tasques acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i prendre decisions 

fonamentades davant actuacions relacionades amb la ciència i la tecnologia.  

 

La seua relació amb els objectius generals de l'etapa ESO als quals contribueixen són els següents:  

OBJECTIUS GENERALS ESO OBJECTIUS DE 

L’ÀMBIT 

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets 

en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat 

entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i 

la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns 

d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica. 

1,2 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i 

en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques 

de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament. 

1,2,4,5,6,7 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats 

entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els 

estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol 

manifestació de violència contra la dona. 

3,4,5,6 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i 

en les seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els 

prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre 

pacíficament els conflictes. 

5,6,7 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació 

per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació 

bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la 

comunicació. 

1,2,3,4 
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f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en 

diferents disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar 

els problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència. 

Tots 

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la 

participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a 

aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats... 

1,2,5,7 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua 

castellana i, si n'hi haguera, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, 

textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi 

de la literatura. 

3,4,8 

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

apropiada. 

3,4,8 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història 

pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural. 

3,5,6,7,8 

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar 

les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar 

l'educació física i la pràctica de l'esport per a afavorir el desenvolupament 

personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota 

la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la 

salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua 

conservació i millora. 

8,7 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents 

manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i 

representació. 

3,5,6,8 

 

L'àmbit científic-matemàtic contribueix de manera indubtable a l'adquisició de les competències 

claus, ja que els objectius, continguts que ho conformen, el tractament del món natural i la seua 

protecció, les diferents capacitats tecnològiques i la resolució de problemes, així com la metodologia 

proposada són bàsiques en qualsevol model educatiu que pretenga formar ciutadans responsables 

i crítics. 

 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT) 

És obvi que tot l'àmbit aporta els tres aspectes competencials: “el saber” (fets,  conceptes i principis), 

“saber fer” (procediments, habilitats i destreses) i “saber ser” (actituds, motivació, disponibilitat) 

que conformen la CMCT, pot entendre's que tot el currículum de les matèries que conformen 
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l'àmbit, contribueix a l'adquisició de la competència matemàtica, ja que la capacitat per a utilitzar 

diferents formes de pensament matemàtic, a fi d'interpretar i descriure la realitat i actuar sobre ella, 

forma part del propi objecte d'aprenentatge. Tant els continguts científics com els tecnològics que 

formen part de l'àmbit, fan que l'alumnat interactue amb el món físic en els seus aspectes naturals 

i en els generats per l'acció humana. Això li facilita el desenvolupament d'un pensament científic-

racional que li permet interpretar la informació i prendre decisions amb autonomia i iniciativa 

personal, així com utilitzar valors ètics en la presa de decisions personals i socials.  

 

La competència en comunicació lingüística (CCLI) 

Tant les assignatures com la metodologia proposada per a l'àmbit afavoreixen CCLI en tres aspectes 

fonamentals. Primer, l'adquisició de la terminologia científica és vehicle de comunicació d'idees que 

destaca per la precisió en els seus termes i per la seua gran capacitat per a transmetre conjectures 

gràcies a un lèxic propi de caràcter sintètic i simbòlic. Segon, la lectura, interpretació i redacció de 

documents científics, tècnics, informes, resolucions de problemes i investigacions, contribueixen al 

coneixement i a la capacitat d'utilització de diferents tipus de textos i les seues estructures formals. 

I tercer, en tots els processos que es treballen en l'àmbit, adquireixen especial rellevància l'expressió 

oral, la comunicació entre l'alumnat a l’hora d’emtre tant hipòtesi, com processos i solucions.  

 

La competència digital CD 

La contribució des de l'àmbit a la CD, és àmplia des dels propis continguts i mètodes de les 

assignatures, fins a les diferents propostes del tot l'àmbit que fomenten l'adquisició de 

coneixements i destreses bàsiques en la transformació de la informació en coneixement. Les 

diferents propostes metodològiques afavoreixen la creació de continguts digitals i la seua posterior 

comunicació de manera responsable i no discriminatòria. 

 

La competència d'aprendre a aprendre (CAA) 

El propi esquema del treball científic, amb el seu plantejament d'hipòtesi, investigació, selecció 

d'informació útil, comprovació de la solució, revisió del procediment contribuïsca a la formació de 

la CAA. La metodologia proposada, tant en els desenvolupaments de xicotets projectes i les 

activitats, i la seua elaboració en grup promou l'intercanvi de les idees de l'alumnat. Aquesta 

experiència propicia que els diferents membres del grup aprenguen estratègies d'altres companys i 

els incloguen en el seu raonament autònom. 

 

La competència en consciència i expressió cultural (CEC) 

La biologia, la tecnologia i les matemàtiques, com a creació humana per a la comprensió del món i 

la millora d'aquest, són en si mateixes, expressions culturals. A més, des de les diferents assignatures 
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es contribueix a aspectes diferents de la CEC. Al llarg de la història el pensament matemàtic ha 

contribuït a l'explicació, justificació i resolució de situacions i problemes de la humanitat que han 

facilitat l'evolució de les societats, contribuint i formant part del seu desenvolupament cultural. 

L'aportació matemàtica es fa present en multitud de produccions artístiques, així com les seues 

estratègies i processos mentals fomenten la consciència i expressions culturals de les societats. 

Igualment l'alumnat, mitjançant el treball matemàtic, podrà comprendre diverses manifestacions 

artístiques sent capaç d'utilitzar els seus coneixements matemàtics en la creació de les seues pròpies 

obres. D'altra banda, a través de l'explicació de la naturalesa per mitjà de la biologia i a través de la 

història, l'alumnat millora el coneixement i per tant augmenta el gaudi del patrimoni 

mediambiental, reconeixent-lo com a font de biodiversitat i valorant la necessitat de conscienciació 

ciutadana per a respectar-lo, conservar-lo i protegir-lo. Així mateix, la tecnologia ens acosta als 

elements culturals d'una manera directa, i no sols això, també afavoreix la creativitat artística.  

 

La competència cívica i social (CSC) 

L'àmbit contribueix al desenvolupament de la CSC ja que desenvolupa la capacitat crítica i analítica 

de l'estudiant, la qual cosa aporta una millor comprensió de la realitat natural i de la social, de com 

ambdues es troben relacionades i de la necessitat de la preservació de la primera.  

 

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (SIEE) 

El SIEE també es mostra de manera notable en l'àmbit i des de la metodologia. Bàsicament estem 

tractant la transformació d'idees, hipòtesis, investigacions i problemes, la planificació de projectes, 

el coneixement científic, resolució de problemes matemàtics i creació d'elements tecnològics. I 

aqueixos processos són els que retroalimenten el procés d'ensenyament-aprenentatge i milloren 

aquesta competència. 
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3. La seqüenciació i concreció dels criteris d’avaluació. 

 

En tractar-se d'un àmbit on es combinen continguts i es prioritza l'aprenentatge competencial, cal 

posar l'accent principalment en els criteris d'avaluació que mesuren aquells elements comuns a les 

tres assignatures que simplement reflecteixen la base del quefer científic. En les següent taula 

(Criteris mòdul comuns) s'interrelacionen els criteris d'avaluació de les assignatures, que en un alt 

percentatge són exactament els mateixos. És per això que durant tot el procés d'avaluació han de 

ser presents i han de ser mesurats amb diferents instruments al llarg de tot el procés d'ensenyament 

i aprenentatge. 

 

MATEMÀTIQUES BIOLOGIA I GEOLOGIA 

BL1.2. Aplicar diferents estratègies, 

individualment o en grup, per a la realització de 

tasques, resolució de problemes o 

investigacions matemàtiques en diferents 

contextos (numèrics, gràfics, geomètrics, 

estadístics o probabilístics), comprovant i 

interpretant les solucions oposades, per a 

construir nous coneixements 

BL1.4. Plantejar problemes rellevants com a punt 

de partida d'una investigació documental o 

experimental, formulant preguntes sobre 

fenòmens naturals i proposar les hipòtesis 

adequades per a 

contrastar-les a través de l'experimentació o 

l'observació i l'argumentació. 

 

BL1.5. Fer un treball experimental aplicant les 

destreses del treball científic (control de 

variables, registre sistemàtic d'observacions i 

resultats, etc.), manejar amb cura els materials 

d'aula i els instruments de laboratori, respectar les 

normes de seguretat i de comportament en el 

laboratori o en les eixides de camp i interpretar 

els resultats per a contrastar les hipòtesis 

formulades. 

BL1.3. Expressar oralment textos prèviament 

planificats de contingut matemàtic, de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o professional, amb 

una pronunciació clara, aplicant les normes de 

la prosòdia i la correcció gramatical del nivell 

educatiu i ajustat a les propietats textuals de 

cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els seus 

BL1.9. Exposar en públic les conclusions dels 

seus estudis documentals, experiències o 

projectes de manera clara, ordenada i creativa 

amb el suport de recursos de diferent naturalesa 

(textuals, gràfics, audiovisuals, etc.), expressant-

se oralment amb una pronunciació clara, aplicant 

les normes de la prosòdia i la correcció gramatical 

per a transmetre de forma organitzada els seus 
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coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius 

de l'àmbit personal, acadèmic (resolució de 

problemes en grup), social o professional 

aplicant les estratègies lingüístiques i no 

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la 

interacció oral, utilitzant un llenguatge no 

discriminatori 

 

BL1.5. Reconèixer la terminologia conceptual 

de les matemàtiques adequades al nivell 

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats 

orals i escrites de l'àmbit personal, acadèmic, 

social o professional. 

BL1.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia 

conceptual de l'assignatura per a interpretar el 

significat d'informacions sobre fenòmens 

naturals i comunicar les seues idees sobre temes 

de caràcter científic. 

BL1.7.Escriure textos (continus o discontinus, 

procés de resolució de problemes, informes 

relatius a investigacions matemàtiques, 

materials didàctics per a ús propi o d'uns altres 

i comentari de textos amb contingut matemàtic) 

de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional en diversos formats i suports, 

cuidant els seus aspectes formals, aplicant les 

normes de correcció ortogràfica i gramatical del 

nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals 

de cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

BL1.8. Escriure les conclusions dels seus treballs, 

experiències o del projecte d'investigació 

mitjançant textos prèviament planificats, en 

diversos formats i suports, cuidant els seus 

aspectes formals i les normes de correcció 

ortogràfica i gramatical, segons les propietats 

textuals de cada gènere i situació comunicativa, i 

crear continguts digitals com a documents de text 

o presentacions multimèdia amb sentit estètic i un 

llenguatge no discriminatori, utilitzant 

aplicacions informàtiques d'escriptori. 

 

BL1.9 Realitzar de manera eficaç tasques o 

projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seues 

fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès 

durant el seu desenvolupament i actuar amb 

flexibilitat buscant solucions alternatives. 

 

BL1.10. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una previsió de 

recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos 

B L1.6. Planificar tasques o projectes, individuals 

o col·lectius, i realitzar un projecte d'investigació 

en equip sobre el medi natural, tindre iniciativa 

per a emprendre i proposar accions, assenyalar les 
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transformant les dificultats en possibilitats, 

avaluar amb ajuda de guies el procés i el 

producte final i comunicar de manera personal 

els resultats obtinguts. 

 

metes fent una previsió de recursos adequada, 

sent conscient de les seues fortaleses i febleses, 

mantenint la motivació i interès, actuant amb 

flexibilitat per a transformar les dificultats en 

possibilitats, i avaluar el procés i els resultats. 

BL1.11. Reconèixer els estudis i professions 

vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu i identificar els coneixements, 

habilitats i competències que demanden per a 

relacionar- les amb les seues fortaleses i 

preferències. 

BL1.11. Reconèixer els estudis i professions 

vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu i identificar els coneixements, habilitats 

i competències que demanden per a relacionar- 

les amb les seues fortaleses i preferències. 

BL1.12. Participar en equips de treball per a 

aconseguir metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, fer costat a 

companys i companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el 

diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

BL1.7. Participar en equips de treball per a 

aconseguir metes comunes assumint diversos rols 

amb eficàcia i responsabilitat, fer costat a 

companys i companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el 

diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

BL1.13. Buscar i seleccionar informació, de 

forma contrastada en mitjans digitals (pàgines 

web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies 

online, etc.), registrant-la en paper de manera 

acurada o emmagatzemant-la digitalment. 

BL1.3. Buscar i seleccionar informació de forma 

contrastada procedent de diverses fonts (pàgines 

web, diccionaris i enciclopèdies) i organitzar 

aquesta informació citant la seua procedència, 

registrant-la en paper de manera acurada o 

digitalment amb diversos procediments de 

síntesis o presentació de continguts (esquemes, 

mapes conceptuals, taules, fulls de càlcul, gràfics, 

etc.), utilitzant aquesta informació per a 

fonamentar les seues idees i opinions. 

BL1.14. Col·laborar i comunicar-se per a 

construir un producte o tasca col·lectiva 

compartint informació i continguts digitals i 

utilitzant eines de comunicació TIC i entorns 

virtuals d'aprenentatge, aplicar bones formes de 

conducta en la comunicació i previndre, 

denunciar i protegir a uns altres de les males 

pràctiques com el ciberassetjament. 

BL1.10. Participar en intercanvis comunicatius 

(debats, entrevistes, col·loquis i converses) de 

l'àmbit personal, acadèmic o social aplicant les 

estratègies lingüístiques i no lingüístiques del 

nivell educatiu pròpies de la interacció oral i 

comunicar- se per a construir un producte o tasca 

col·lectiva de manera col·laborativa compartint 

informació i continguts digitals, utilitzant eines 

TIC i entorns virtuals d'aprenentatge, i 

comportar-se correctament en aqueixa 
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comunicació per a previndre, denunciar i protegir 

a uns altres de situacions de risc com el 

ciberassetjament. 

BL1.1. Interpretar textos orals amb contingut 

matemàtic del nivell educatiu, procedents de 

fonts diverses, utilitzant les estratègies de 

comprensió oral, per a obtindre informació i 

aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, 

l'ampliació dels seus coneixements i la 

realització de tasques d'aprenentatge. 

BL1.1. Justificar la influència de la ciència en les 

activitats humanes i en la manera de pensar de la 

societat en diferents èpoques, demostrar 

curiositat i esperit crític cap a les condicions de 

vida dels éssers humans, així com respecte a la 

diversitat natural i cultural i als problemes 

ambientals, fer les tasques acadèmiques o de la 

vida quotidiana amb rigor i prendre decisions 

fonamentades davant actuacions relacionades 

amb la ciència i la tecnologia. 

BL1.6. Llegir textos continus i discontinus, 

enunciats de problemes (numèrics, gràfics, 

geomètrics, de mesura i probabilístics) i 

xicotetes investigacions matemàtiques, en 

formats diversos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzant les estratègies de comprensió 

lectora del nivell educatiu, per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, l'ampliació dels seus 

coneixements i la realització 

de tasques d'aprenentatge 

 

BL1.8. Buscar i seleccionar informació en 

diverses fonts de forma contrastada i organitzar 

la informació obtinguda mitjançant diversos 

procediments de síntesis o presentació dels 

continguts; per a ampliar coneixements i 

elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, 

social o professional i del nivell educatiu, citant 

adequadament la seua procedència. 

 

BL1.15. Crear i editar continguts digitals com a 

documents de text o presentacions multimèdia 

amb sentit estètic utilitzant aplicacions 

informàtiques d'escriptori per a elaborar 
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informes relatius a investigacions matemàtiques 

i materials didàctics per a ús propi o d'uns altres. 
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4. Els procediments i instruments d’avaluació i els criteris de 

qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat. 

L’ avaluació es realitza tenint en compte els tres tipus de continguts: conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. Per a això disposem dels següents instruments: 

CONCEPTES 

 

Proves d’avaluació 

Proves d’autoavaluació 

Exposicions orals en classe 

PROCEDIMENTS 

 

Quadern de classe Comprensió de textos 

Construcció i interpretació de gràfiques 

Resums (síntesis) 

Estructuració 

Contextualització 

Proves Qüestions sobre procediments 

Treballs i informes de 

pràctiques 

Argumentació coherent i estructurada 

Conclusions 

Presentació lògica i clara 

Aplicació del mètode científic 

ACTITUDS DAVANT 

L’ASSIGNATURA 

 

Observació a l’aula Participació en classe 

Interès per aprendre l’assignatura 

Treball al dia 

Esforç per millorar 

Quadern de classe Treball al dia 

Correccions 

Ampliacions 

Apunts (si són oportuns) 

Presentació normativa 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Sabem de la dificultat de quantificar els diferents continguts, ja que en cada unitat tenen un pes 

específic distint, per la qual cosa pensem que és més operatiu valorar els instruments d’avaluació 

que disposem. Així tenim en compte diversos continguts a la volta. La qualificació en cada avaluació 

es realitzarà assignant el següent barem: 

INSTRUMENT Valor assignat/10 

PROVES ESCRITES 7 punts 

QUADERN DE CLASSE 1 punts 

ACTIVITATS DEL PROJECTE 1 punt 

OBSERVACIONS A L’AULA 1 punt 

 

ALTRES ASPECTES A VALORAR 

 

1. ORTOGRAFIA: Segons el Pla de Millora en l’expressió escrita, també es valorarà aquest aspecte 

amb aquests criteris de qualificació de les proves escrites: 

1r de ESO: Es descomptarà 0,1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 0,5 punts.  

3r, 4t de ESO : Es descomptarà 0,1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt.  

2n de Batxillerat: Es descomptarà 0,2 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt.  

Les penalitzacions no seran definitives, l’alumne pot recuperar els descomptes si corregeix les seves 

faltes, la qual cosa mostraria l’interès per superar aquest aspecte. 

 

2. COPIAR EN ELS EXAMENS 

L'alumnat que copia tindrà un zero a l’examen que farà mitjana amb la resta d’exàmens.  

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ 

 

a) NOTA D’AVALUACIÓ 
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La qualificació de l'avaluació serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en les unitats 

didàctiques desenvolupades durant l'avaluació. 

 

Una avaluació es considera superada quan la qualificació obtinguda per l'alumne siga de 5 punts 

sobre 10 o superior.  

 

b) NOTA FINAL 

 

La qualificació final en l'assignatura serà la mitjana de les obtingudes en les avaluacions trimestrals  

 

RECUPERACIONS 

 

En el cas que l’alumnat tinga alguna avaluació amb una nota inferior a 5, haurà de recuperar-la. 

Es faran recuperacions de cadascun dels trimestres que respondre a diferents modalitats: 

- prova escrita  

- resolució adequada de qüestions en exàmens posteriors 

- en el cas de la primera avaluació, i com mesura especial per a l’alumnat nouvingut amb necessitat 

d’un temps d’adaptació, resolució de tasques i entrega en el termini que s’estableixa. En aquest cas 

l’aprovat de la primera avaluació queda condicionat al rendiment en la segona avaluació. En cas de 

no aprovar la segona, el aprovat s’aconseguirà segons el procediment previst per a la segona.  

 

Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions de la 1a i de la 2a 

avaluació encara tinguin pendents dues o totes les  avaluacions, realitzaran una prova final global 

sobre una selecció de criteris d'avaluació de la matèria. 

 

 Els alumnes que no hagin superat la matèria en el procés d'avaluació contínua podran realitzar una 

prova extraordinària. Aquesta prova objectiva es realitzarà només sobre aquells continguts, criteris 

d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables que es considerin més adequats per garantir que 

l'alumne ha assolit els aprenentatges més significatius de la matèria. 
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La qualificació final a la convocatòria extraordinària estarà en un 100% la prova escrita. Les proves 

escrites seran comunes per a tots els alumnes del mateix curs i modalitat de l'etapa, realitzant-se 

les oportunes adaptacions per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  

  

CAS DE CONFINAMENT 

 

En cas de confinament de més d'un mes de durada, els criteris de qualificació es canviaran a 5 punts 

a proves escrites i 5 punts al lliurament correcte, en forma i temps de les activitats que cada 

professor demani. 

• Es valoraran les tasques setmanals tenint en compte: 

• Puntualitat i continuïtat en el lliurament de les activitats proposades 

• Correcció i qualitat de les tasques 

• Visualització de les vídeo-explicacions proposades dels temes pendents 

• Valoració de les respostes a les activitats proposades 

• Participació en classes telemàtiques d’explicació i resolució de dubtes 

 

En aquest cas particular, si el alumne no assoleix els continguts mínims, per poder recuperar 

l’assignatura ,  l’alumne haurà de realitzar un dossier de recuperació amb els continguts bàsics de la 

matèria o realitzar ’un treball sobre algun tema específic pendent  o un qüestionari sobre els 

continguts bàsics de l’avaluació pendent. 
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5. La metodologia, els materials curriculars i els recursos 

didàctics. 

La metodologia que anem a posar en joc al llarg del curs s'assenta en els següents principis: 

 

1. Motivació: a l'alumnat cal atreure’l mitjançant continguts, mètodes i propostes que estimulen la 

seva curiositat i alimenten el seu afany per aprendre: vídeos, notícies, fotografies, suposats..  

 

2. Interacció multidireccional a l'espai-aula: 

● professor-alumna o alumne: el professorat estableix una “conversa” permanent amb 

l'alumnat, qui es veu estimulat a establir connexions amb idees prèvies o amb altres 

conceptes, facilitant el seu aprenentatge a través d'un diàleg viu i enriquidor.  

● alumna o alumne-grup: el treball en col·laboració , els debats i la interacció “entre grup i/o 

parells” són font d'enriquiment i aprenentatge, i introdueixen una dinàmica a l'aula que 

transcendeix unes metodologies passives que no desenvolupen les competències. En el curs 

20-21, les interaccions entre l’alumnat van a cenyir-se a “parelles” que mantindran la 

distància i usaran la mascareta. La proposta és la de interactuar per “parelles de muscle” i 

després per parelles de front (de davant-darrere), de forma que el resultat és com si 

estigueren en grup de quatre. 

● alumnat a sí mateix: interrogant-se i reflexionant sobre el seu propi aprenentatge, l'alumne 

o alumna és conscient del seu paper i l’adopta de manera activa.  

 

3. Equilibri entre coneixements i procediments: el coneixement no s'aprèn al marge del seu ús, com 

tampoc s'adquireixen destreses en absència d'un coneixement de base conceptual que permet 

donar sentit a l'acció que es du a terme. Tractem de conjugar el treball dels coneixements amb 

aspectes bàsics de l’activitat científica com les pràctiques, la recerca i la realització i comunicació 

d'informes. 

 

4. Aprenentatge actiu i cooperatiu: justifiquem aquesta metodologia per moltes raons com: 

● Potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat 

● Resulta útil per aprendre no sols continguts curriculars, sinó també continguts referents a 

actituds, valors i normes, promovent la cohesió del grup, la empatia i el desenvolupament 

de les habilitats socials. 

● Facilita la participació activa de tot l’alumnat i accentua la seua implicació i protagonisme 

en este procés. 
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● Afavoreix el desenvolupament d’habilitats relacionades amb la gestió de les emocions i la 

intel·ligència emocional, ja que és necessari autoregular-se i regular la seua interacció amb 

la resta de membres de l’equip per què el treball cooperatiu funcione.  

 

Així que organitzarem equips de treball més o menys permanents i estables, contribuint a que el 

nostre alumnat constitueixen una autèntica comunitat d’aprenentatge en la que tots aprenen de 

tots, augmentant la seua autonomia i protagonisme en els processos d’ensenyança-aprenentatge i 

en la gestió d’aula, compartint amb el professorat la responsabilitat d’ensenyar també ells als seus 

propis companys i companyes. La particularitat en aquest curs serà que la disposició de l’alumnat 

serà més separada i mantindrà les mesures sanitàries necessàries (mascareta, gel hidroalcohòlic, 

guants). 

 

5. Integració de les TIC en el procés d'ensenyament-aprenentatge. No podem obviar ni el 

component de motivació que aporten les TIC a l'alumnat ni el seu potencial didàctic. Així, 

contemplem activitats interactives així com treball basat en enllaços web, vídeos, animacions i 

simulacions. Per a que açò siga efectiu, hem de estar presents en l’elaboració del cale ndari de d’ús 

de l’aula d’informàtica compartida. Amés, després del període de confinament en que hem hagut 

d’emprar noves eines TIC per a les tasques, continuaran utilitzant-se, prèvia instrucció en classe, per 

a evitar les errades que hem comès. Utilitzarem la plataforma Aules com la resta de companys, a la 

que també podrem connectar altres com classroom, google forms, youtube, quizziz o puzle.  

 

6. Atenció a la diversitat. La clau és garantir l'avanç segur, l'assoliment pas a pas. Evitant llacunes 

conceptuals, competències insuficientment treballades i, en definitiva, frustracions per no 

aconseguir cada alumna o alumne, dins dels principis d'atenció individualitzada i educació inclusiva, 

tot allò que és capaç. El professorat disposen de material i formació personal per a fer front als 

peculiars casos que es presenten. 
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6. Les mesures de resposta educativa per a la inclusió. 

Existeixen elements en la configuració de l'àmbit que són per se mesurades d'atenció a la diversitat. 

La pròpia agrupació és ja una mesura d'atenció a la diversitat recollida en la LOMCE. La metodologia 

proposada al llarg d'aquesta programació també ho és, ja que s'han proposat una sèrie d'activitats 

que es poden seleccionar per a atendre la diversitat del grup. 

Els casos particulars han de ser detallats per a cadascun d’ells i concretats en funció dels informes 

individualitzats de l’alumnat de sisè. S'han de coordinar amb els departaments d'orientació les 

possibles adaptacions de Nivell III i IV si n'hi haguera, i recordant que existeix la possibilitat         de 

codocència  amb  el  professorat  de  Pedagogia  Terapèutica  i  Audició i Llenguatge.  
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7. Les activitats de reforç i de suport per a recuperar els 

aprenentatges no adquirits en el sisè curs de l’Educació Primària.  

Tal com s'ha concebut el desenvolupament d'aquest àmbit, els contingut de sisè que no s'hagen 

adquirit, podran consolidar-se al llarg del curs sense necessitat de treballar-los de manera específica.  

 

En primer lloc, l'estructura helicoïdal del currículum de matemàtiques des de Primària a Secundària, 

concep 1r d'ESO com un repàs de la totalitat  dels continguts de la Primària, a més d’incorporar 

algun aprenentatge nou com és l'àlgebra. Per tant, la pròpia estructura de l'assignatura fa que 

s'adquirisquen aquells aprenentatges necessaris en el moment adequat, sense necessitat de 

mesures addicionals extraordinàries.  

 

Respecte dels aprenentatges de Biologia i Geologia, com la metodologia està dissenyada per a 

construir els continguts nous a partir de l’exploració de fenòmens  o els llocs pròxims i des de la 

pròpia experiència en aquest moment de la seua adquisició, no es fan imprescindibles els 

aprenentatges que no hagen pogut adquirir-se durant l'any anterior.  

 

Esment a part és aquell alumnat que necessita adaptacions perquè  no tinga adquirit els 

aprenentatges de cursos precedents a sisé, que serà tractat en el punt anterior d'atenció a la 

diversitat. 
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8. Les activitats complementàries, d’acord amb el que s’estableix 

en la programació general anual del centre. 

Les activitats complementàries al nostre centre s’estableixen a partir de les propostes que fan els 

departaments argumentant-se i, sempre que es possible, coordinant-se amb altres departaments 

per a que siga multidisciplinar i més integradora. Totes les propostes es valoren per una comissió 

que regula que es distribueixen equitativament a tots els nivells, que no coincideixen en períodes 

d’exàmens, etc. També en aquest curs en que les circumstàncies ens impedeixen moltes de les 

activitats que ens agradaria realitzar, s’han fet propostes per a l’àmbit científic de 1r ESO, 

relacionades amb els projectes programats per a cada trimestre.  

 

TRIMESTRE PROJECTE ACTIVITAT 

1r Forns de calç de Llutxent Visita guiada als forns de calç de Llutxent  

2n 

Geologia de La Vall d’Albaida 

Muntatge de la maqueta de la comarca. 

Experiències a l’aula en diferents tipus de 

sòls 

Mesures i interpretació de la pluviometria 

Altres.... 

3r 

La flora i fauna de La Vall d’Albaida 

Inventari d’espècies autòctones, amenaçades, 

emblemàtiques...  

Experiències d’absorció radicular, 

germinació... 

Gimcana científica amb proves relacionades amb el contingut de tot el curs 
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9. Avaluació de la pràctica docent a través d'indicadors d’èxit. 

El professorat que imparteix l’àmbit estarà coordinant.se al llarg de tot el curs en les sessions 

setmanals i les que creguen necessàries. Per tant estaran en continua comunicació i revisió de la 

seua docència, millorant els diferents aspectes que constitueixen la programació didàctica. Així i 

tot, pensem que els següents indicadors ens poden servir de guia en la revisió tant de la 

programació com de la pràctica docent. 

INDICADORS VALORACIÓ 1-5 

Realitze la programació didàctica tenint com a referència la Concreció Curricular 

del Centre. 

 

Dissenye la unitat didàctica basant-me en les competències bàsiques que ha 

d'adquirir l’alumnat. 

 

Analitze i dissenye dins de la programació didàctica les competències bàsiques 

necessàries per a l'àmbit. 

 

Integre continguts de dues o més de les assignatures de l'àmbit en la majoria de 

les activitats d'aprenentatge. 

 

Establisc, de manera explícita, els criteris, procediments i instruments d'avaluació 

i autoavaluació que permeten fer el seguiment del progrés de l’alumnat i 

comprove el grau en què aconsegueixen els aprenentatges. 

 

Planifique la meua activitat educativa de manera coordinada amb la resta del 

professorat tant de l'àmbit com del grup. 

 

La presentació i contextualització de les diferents unitats d'aprenentatge 

aconsegueixen motivar a l'alumnat. 

 

Comente la importància del tema per a les competències i formació de l'alumne.  

Relacione explícitament les relacions dels continguts que conformen l'àmbit.   

Mantinc l’interès de l'alumnat partint de les seues experiències, amb un 

llenguatge clar i adaptat. 

 

Fomente la participació dels alumnes.  

  

                                   Benigànim a 27 Setembre 2021 

       La Cap de departament: Maria José Sanchis Navarro. 
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