Nombres naturals i nombres enters
Programació

CONTINGUTS
• Descomposició d’un nombre natural en producte de factors primers.
• Aplicació de les propietats de les operacions
amb nombres enters.

• Aplicar els criteris de divisibilitat més usuals.
• Descompondre un nombre natural en producte
de factors primers.
• Aplicar les propietats de potències en nombres
naturals i enters.

• Aplicació de la prioritat de les operacions en el
càlcul del valor d’expressions numèriques.
• Identificació i determinació dels múltiples i els divisors d’un nombre natural.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Aplicació dels criteris de divisibilitat més usuals.

• Identifica els nombres naturals i els nombres
enters.

• Construcció de triangles numèrics. Els nombres
triangulars.

• Diferencia tots dos conjunts de nombres.

• Descripció dels nombres naturals i del sistema de
numeració decimal.
• Expressió polinòmica d’un nombre.
• Potenciació de nombres naturals.
• Resolució d’operacions combinades respectant
les prioritats d’operacions.

• Identifica i aplica les propietats de les operacions amb nombres enters.
• Aplica la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.
• Identifica i determina els múltiples i els divisors
d’un nombre natural.
• Aplica els criteris de divisibilitat més usuals.

• Comprensió de la divisibilitat i coneixement dels
criteris de divisibilitat.

• Descompon un nombre natural en producte de
factors primers.

• Reconeixement dels nombres primers i els nombres compostos.

• Aplica les propietats de potències en nombres
naturals i enters.

• Descripció dels nombres enters i del seu valor
absolut.
• Resolució de sumes i restes, multiplicacions i divisions de nombres enters i propietats de les
operacions.
• Extracció del factor comú.
• Potenciació de nombres enters.
• Reconeixement dels nombres ordinals i dels
nombres romans.
• Interès per les activitats de càlcul.
• Interès per disposar de tots els estris necessaris per a realitzar cada activitat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar els nombres naturals i els nombres enters.
• Diferenciar tots dos conjunts de nombres.
• Identificar i aplicar les propietats de les operacions amb nombres enters.
• Aplicar la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.
• Identificar i determinar els múltiples i els divisors
d’un nombre natural.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.
• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees.
• Coneixement i reflexió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.
• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i coneixements matemàtics.

Nombres naturals i nombres enters
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, el gust d’aprendre i la confiança en un
mateix).

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i capacitat de relacionar
els números.
• Reconeixement i utilització dels simbols i formes
d’expressió i raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de números, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) i del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Capacitat de conèixer-se i valorar-se.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Lideratge de projectes, que inclouen la confiança en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organització de temps i tasques, la capacitat
d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.
• Facilitat per a transformar les idees en accions,
és a dir, de proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’escoltar les alienes. Capacitat de posar-se en el lloc
d’altri.

Fraccions i decimals
Programació

CONTINGUTS

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Aplicació dels diferents conceptes del terme
fracció.

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconeixement i càlcul de fraccions equivalents.

• Conèixer i aplicar els diferents conceptes del
terme fracció.

• Reducció de fraccions a comú denominador.

• Reconèixer i calcular fraccions equivalents.

• Representació dels nombres decimals en una
recta numèrica.

• Reduir fraccions a comú denominador.

• Comparació, ordenació i operació de fraccions i
nombres decimals.
• Aproximació i arrodoniment de nombres decimals.
• Càlcul de l'arrel quadrada aproximada d'un nombre natural o decimal.
• Explicació del concepte de fracció i dels termes
d'una fracció.

• Conèixer els nombres decimals i representarlos en
una recta numèrica.
• Comparar i ordenar fraccions i nombres decimals.
• Fer operacions amb fraccions i amb nombres decimals.
• Aproximar i arrodonir nombres decimals.
• Calcular l’arrel quadrada d’un nombre natural o
decimal.

• Diferenciació entre fraccions pròpies i fraccions
impròpies.
• Valoració de les fraccions equivalents i del criteri general d'equivalència.
• Simplificació de fraccions. Fracció irreductible.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Representació de fraccions en una recta.

• Coneixement i aplicació dels diferents conceptes
del terme fracció.

• Reducció a comú denominador.

• Reconeixement i càlcul de fraccions equivalents.

• Comparació i ordenació de fraccions.

• Reducció de fraccions a comú denominador.

• Resolució de sumes, restes, multiplicacions i divisions de fraccions.

• Coneixement dels nombres decimals i representació en una recta numèrica.

• Descripció de la fracció inversa o recíproca.

• Comparació i ordenació de fraccions i nombres
decimals.

• Potenciació de fraccions.
• Fracció d'un nombre decimal finit.
• Representació de nombres decimals en una
recta.
• Ordenació simultània de fraccions i decimals.
• Resolució de sumes, restes, multiplicacions i
divisions de nombres decimals.

• Compleció d’operacions amb fraccions i amb
nombres decimals.
• Aproximació i arrodoniment de nombres decimals.
• Càlcul de l’arrel quadrada d’un nombre natural o
decimal.

• Coneixement de les propietats de les operacions amb fraccions i decimals.
• Potenciació de nombres decimals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Explicació de l’arrel quadrada i l’arrel quadrada
aproximada.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Valoració positiva del caràcter de la matemàtica
com a llenguatge que serveix per a entendre i
analitzar determinats aspectes de la realitat.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s'està fent.

• Contacte amb varietat de textos que s'usen
(també audiovisuals).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.

Fraccions i decimals
Programació

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i dels
coneixements matemàtics.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de la informació en coneixement.

• Facilitat per a transformar les idees en accions,
és a dir, de proposar-se objectius i planificar i dur
a terme projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i capacitat de relacionar
els nombres.
• Ús de símbols i formes d'expressió i de raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’escoltar les alienes.

Magnituds i mesures
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeixement i ús de les estimacions.

• Reconeix i realitza estimacions.

• Expressió de mesures de longitud, massa, capacitat, superfície i volum amb les diverses unitats.

• Expressa mesures de longitud, massa, capacitat,
superfície i volum amb les diverses unitats.

• Transformació d’expressions de mesures en forma simple a forma complexa, i viceversa.

• Transforma expressions de mesures en forma simple a forma complexa, i viceversa.

• Relació entre unitats de volum i capacitat.

• Comprèn la relació entre unitats de capacitat i volum.

• Operació amb mesures de longitud, massa, capacitat, superfície i volum.

• Realitza operacions amb mesures de longitud,
massa, capacitat, superfície i volum.

• Expressió de mesures sexagesimals, d'angles i
temps, amb les diverses unitats.

• Expressa mesures sexagesimals d’angles i
temps amb les diverses unitats.

• Transformació de mesures d’angles i de temps
expressades en forma simple a forma complexa,
i viceversa.

• Transforma mesures d’angles i de temps expressades en forma simple a forma complexa, i
viceversa.

• Reconeixement d’una magnitud i la seva mesura.
• Expressió de mesures i unitats.
• Coneixement del sistema mètric decimal i del sistema internacional.
• Reconeixement de magnituds i expressió de les
seves unitats.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

• Conversió de mesures expressades en forma
simple a forma complexa, i viceversa.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Aplicació dels canvis d’unitats.

• Contacte amb textos de diversa tipologia (també
audiovisuals).

• Coneixement dels instruments de mesura.
• Curiositat per conèixer antigues mesures de
magnituds, com ara la longitud i la massa.
• Interès per contrastar els nous coneixements
amb els coneixements anteriors a fi d’establir una
coherència entre ells.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Reconèixer i fer estimacions.
• Expressar mesures de longitud, massa, capacitat, superfície i volum amb les diverses unitats.
• Transformar expressions de mesures expressades
en forma simple a forma complexa, i viceversa.
• Relacionar unitats de capacitat i volum.
• Fer operacions amb mesures de longitud, massa, capacitat, superfície i volum.
• Expressar mesures sexagesimals, d’angles i temps,
amb les diverses unitats.
• Transformar mesures d’angles i de temps expressades en forma simple a forma complexa, i
viceversa.

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els coneixements matemàtics.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.
• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.

Magnituds i mesures
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Coneixement de símbols i formes d'expressió i
raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i interès per escoltar les alienes.

Proporcionalitat
Programació

CONTINGUTS
• Identificació de la relació de proporcionalitat entre magnituds.

• Reconeix magnituds directament proporcionals.
• Resol problemes de proporcionalitat directa.
• Comprèn el concepte de percentatge.

• Reconeixement de magnituds directament proporcionals.

• Calcula percentatges i resol problemes de percentatges.

• Resolució de problemes de proporcionalitat directa.

• Coneix i aplica el concepte d’escala.

• Comprensió del concepte de percentatge.
• Càlcul de percentatges i resolució de problemes de percentatges.
• Coneixement i aplicació del concepte d’escala.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

• Introducció al Cabri-Géomètre.
• Comprensió de proporcionalitat i raó.
• Comprensió de la proporció i la regla de tres.
• Coneixement del tant per u.
• Identificació de magnituds directament proporcionals.
• Reconeixement de la constant de proporcionalitat.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement del percentatge o tant per cent.
• Diferenciació entre disminució i augment percentual.
• Coneixement i aplicació dels conceptes d’escala i mapa.
• Interès per interpretar mapes i escales.
• Valoració de la importància de la proporcionalitat
a l’hora de treballar la cartografia.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els coneixements matemàtics.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar la relació de proporcionalitat entre
magnituds.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Reconèixer magnituds directament proporcionals.

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Resoldre problemes de proporcionalitat directa.
• Comprendre el concepte de percentatge.
• Calcular percentatges i resoldre problemes de
percentatges.
• Conèixer i aplicar el concepte d’escala.

• Coneixement de símbols i de formes d’expressió
i raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Identifica la relació de proporcionalitat entre
magnituds.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) i del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

Proporcionalitat
Programació

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i presa en consideració de les idees dels altres.

Les figures planes i els seus elements
Programació

CONTINGUTS

• Reconeix la circumferència i els seus elements.

• Comprensió del concepte de geometria.

• Reconeix les posicions relatives de la circumferència amb relació a altres elements de la geometria plana.

• Reconeixement de figures geomètriques.
• Distinció de punts, segments, rectes i angles.
• Identificació i classificació de polígons: triangles,
quadrilàters, paral·lelograms i polígons de més
de quatre costats.
• Dibuix de polígons i dels seus elements.
• Reconeixement de polígons i figures geomètriques en el món real.
• Identificació de la circumferència i dels seus elements.
• Reconeixement de les posicions relatives de la
circumferència amb relació a altres elements de
la geometria plana.
• Interès per conèixer quins models o tècniques
coneguts són aplicables a una situació problemàtica donada.
• Interès per conèixer les figures geomètriques
més utilitzades.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar,
etc.).
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els coneixements matemàtics.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Explicar què és la geometria.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Distingir els punts, els segments, les rectes i els
angles.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Identificar i classificar els polígons.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Reconèixer les figures geomètriques.

• Dibuixar els polígons i els seus elements.
• Distingir polígons en el món real.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Reconèixer una circumferència i els seus elements.

• Comprensió i utilització dels nombres.
• Coneixement dels símbols i de les formes d’expressió i de raonament matemàtic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Reconeix les figures geomètriques.
• Distingeix els elements de la geometria plana
(punts, segments, rectes i angles) i les posicions
relatives que es donen entre alguns d’aquests
elements.
• Identifica i classifica els polígons.
• Dibuixa els polígons i en localitza els elements.
• Identifica figures de la vida real amb els polígons.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, etc.) per a poder-la interpretar.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

Les figures planes i els seus elements
Programació

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions
directes i indirectes, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.
• Interès per conèixer-se i valorar-se.
• Ser capaç de posar-se en lloc de l’altri.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

Perímetres i àrees
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement dels costats d’un polígon i la seva
mesura.

• Reconeix les mesures dels costats d’un polígon i en calcula el perímetre.

• Identificació del perímetre d’un polígon.

• Reconeix els triangles rectangles i sap aplicar-hi
el teorema de Pitàgores.

• Distinció de les àrees dels polígons: d’un rectangle, un rombe, un triangle, un polígon regular
i un trapezi.
• Aplicació dels procediments i de les fórmules per
a calcular el perímetre i l’àrea d’un polígon.
• Coneixement de la fórmula d’Heró.
• Capacitat de calcular àrees de polígons irregulars
per triangulació de la seva superfície.
• Distinció entre cercle i circumferència.
• Explicació del significat del nombre .
• Aplicació dels procediments i de les fórmules per
a calcular la longitud i l'arc d’una circumferència,
l’àrea d’un cercle i d’un sector circular.
• Coneixement i demostració del teorema de Pitàgores.
• Capacitat de calcular els costats d’un triangle rectangle: catets i hipotenusa.
• Mesura de costats, perímetres i angles amb el
Cabri-Géomètre.
• Resolució de problemes en geometria: problema
directe i problema invers.

• Calcula l’àrea de triangles i quadrilàters diversos.
• Dedueix el valor del nombre  i calcula la longitud de la circumferència i dels seus arcs.
• Diferencia els conceptes de circumferència i cercle i calcula l’àrea del cercle i dels seus sectors
circulars.
• Sap triangular polígons per tal de calcular-ne l’àrea.
• Resol problemes genèrics de geometria.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual,
numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència.

• Coneixement de l’àrea de la corona circular.
• Valoració positiva del caràcter de la matemàtica
com a llenguatge que serveix per a entendre i
analitzar determinats aspectes de la realitat.
• Interès per contrastar les solucions obtingudes en
algunes activitats amb les dels altres companys.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i de coneixements matemàtics.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Conèixer i aplicar els procediments i les fórmules
per a calcular el perímetre i l’àrea d’un polígon.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin.

• Demostrar el teorema de Pitàgores.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Conèixer i aplicar els procediments i les fórmules
per a calcular la longitud d’una circumferència
l’àrea d’un cercle i d’un sector circular.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Explicar què és el nombre .

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Calcular àrees de polígons irregulars per triangulació de la seva superfície.

• Ús dels símbols i de les formes d’expressió i de
raonament matemàtic.

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Mesurar costats, perímetres i angles amb el Cabri-Géomètre.

Perímetres i àrees
Programació

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.
• Interès per a conèixer-se i valorar-se.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

Relacions funcionals
Programació

CONTINGUTS

• Descriure un punt per mitjà de les seves coordenades.

• Representació de nombres enters i decimals
amb una xifra decimal en una recta.

• Representar algunes figures geomètriques per
les coordenades dels seus vèrtexs.

• Utilització d’eixos de coordenades.

• Reconèixer relacions funcionals entre dues variables.

• Descripció d’un punt per mitjà de les seves coordenades.
• Representació d’algunes figures geomètriques
per les coordenades dels seus vèrtexs.
• Representació de les variables i les relacions funcionals que hi pot haver entre aquestes.

• Fer taules de valors i gràfics de les relacions funcionals.
• Distingir una relació funcional de proporcionalitat
directa.
• Preveure valors en una relació funcional.

• Elaboració de taules de valors i gràfics de les relacions funcionals.
• Reconeixement d’una relació funcional de proporcionalitat directa.
• Previsió de valors en una relació funcional.
• Construcció d’un gràfic en paper mil·limetrat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Representa els nombres naturals, enters i decimals amb una xifra decimal en una recta.

• Representació dels nombres naturals, negatius
i decimals en una recta.

• Utilitza els eixos de coordenades.

• Representació d’un punt en el pla.
• Descripció d’un segment pels seus extrems.

• Representa algunes figures geomètriques per les
coordenades dels seus vèrtexs.

• Representació de polígons mitjançant les coordenades dels seus vèrtexs.

• Construeix taules de valors i gràfics de les relacions funcionals.

• Definició de les unitats de mesura de dibuix.
• Representació de punts amb nombres decimals.

• Distingeix una relació funcional de proporcionalitat
directa.

• Relació funcional entre dues variables.

• Preveu valors en una relació funcional.

• Descriu punts per mitjà de les seves coordenades.

• Definició dels conceptes de variable independent i variable dependent.
• Presentació d’altres exemples de relacions funcionals i les seves taules de valors.
• Representació dels gràfics de punts d’una relació funcional entre dues variables.
• Presentació de gràfics de funció amb variables
contínues.
• Descripció de les relacions funcionals de proporcionalitat directa.
• Introducció del concepte de núvol de punts.
• Interès per la interpretació i la representació de
gràfics.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Representar els nombres naturals, enters i decimals amb una xifra decimal en una recta.
• Utilitzar els eixos de coordenades.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Tractament de la informació: tècniques per a
memoritzar, organitzar, resumir, sintetitzar, etc.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

Relacions funcionals
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Coneixement dels símbols i de les formes d’expressió i de raonament matemàtic.
• Ampliació dels coneixements sobre aspectes
quantitatius i espacials de la realitat.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.
• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Ús de processos de raonament que condueixin
a la solució de problemes o a l’obtenció de la informació.

• Predicció de conseqüències.

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Aplicació d’algunes nocions i conceptes científics
o tècnics i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament de
problemes rellevants, realització d’observacions
directes i indirectes, etc.).

• Seguiment de determinats processos de pensament (com la inducció i la deducció, entre altres).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Expressió de les pròpies idees i capacitat d’escoltar les alienes.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) i del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Capacitat per a comunicar-se en diferents contextos.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

Introducció a l’estadística i la probabilitat
Programació

CONTINGUTS

• Interpretar la informació que proporcionen tant la
mitjana aritmètica com la moda.

• Introducció a l’estadística i a les fases del treball
estadístic.

• Interpretar la informació dels gràfics de sectors
i de barres.

• Presentació dels conceptes de població i mostra
en l’àmbit de l’estadística.

• Fer gràfics estadístics de sectors i de barres.

• Descripció de variable estadística.

• Reconèixer els fenòmens deterministes i aleatoris.

• Presentació de la variable estadística qualitativa.

• Definir la probabilitat i quantificar-la numèricament.

• Introducció al concepte de variable estadística
qualitativa i quantitativa.

• Conèixer les propietats principals de la probabilitat.

• Lectura de les dades de variables estadístiques
qualitatives i quantitatives.
• Definició de freqüència absoluta i freqüència relativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descripció de les propietats de les freqüències
relatives i la seva expressió percentual.

• Reconeix i distingeix diferents poblacions estadístiques.

• Presentació dels formats de gràfics estadístics:
diagrama de barres i diagrama de sectors.

• Coneix el concepte de variable estadística i els
seus tipus.

• Elaboració de gràfics estadístics de sectors i de
barres.

• Elabora i interpreta taules de dades pertanyents
a poblacions estadístiques.

• Introducció als paràmetres estadístics: la moda
i la mitjana aritmètica.

• Calcula la mitjana aritmètica i la moda de variables estadístiques i interpreta la informació que
proporcionen.

• Càlcul de la mitjana aritmètica amb la taula de freqüències.
• Presentació de la variació dels paràmetres al
llarg del temps.

• Realitza gràfics estadístics de sectors i barres.
• Reconeix els fenòmens deterministes i aleatoris.

• Definició d’atzar.

• Defineix la probabilitat i la quantifica numèricament.

• Definicions de probabilitat.

• Coneix les propietats principals de la probabilitat.

• Identificació de fenòmens aleatoris.
• Definició d’esdeveniment o de succés.
• Reconeixement de la utilitat de l’estadística.
• Hàbit de fer tractaments estadístics.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Realització d’un treball complet d’estadística.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

OBJECTIUS

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Conèixer el concepte de variable estadística i els
seus tipus.
• Reconèixer i distingir diferents poblacions que pot
tractar l’estadística.
• Elaborar i interpretar taules de dades d’aquestes
poblacions.

• Tractament de la informació: tècniques per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Definir les freqüències absoluta i relativa descrivint les seves propietats.

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.

• Calcular matemàticament la mitjana i la moda
d’alguna d’aquestes variables estadístiques.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

Introducció a l’estadística i la probabilitat
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Aplicació en diverses situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprendre, utilitzar i relacionar els nombres.
• Conèixer els símbols i les formes d’expressió i de
raonament matemàtic.
• Ampliar els coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder interpretar-la.
• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Adquisició d’un sentiment de competència personal.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Predicció de conseqüències.
• Habilitat per a interactuar en l’entorn més proper:
moure-s’hi i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició.
• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vida i del coneixement molt diversos (salut, activitat productiva, consum, ciència, processos tecnològics, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat per a posar-se en el lloc d’altri.
• Comprensió dels trets de les societats actuals,
la seva creixent pluralitat i el seu caràcter evolutiu.

Estratègies per a resoldre problemes
Programació

CONTINGUTS
• Descripció de les quatre fases de la resolució
d’un problema: comprensió de l’enunciat, planificació de la resolució, resolució del problema i
comprovació del resultat.

• Utilitza les taules de dades i els gràfics derivats
per a resoldre problemes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Presentació d’estratègies per a la resolució de
problemes: assaig-error, taula de doble entrada,
diagrama en arbre, cerca de la llei de formació de
les sèries, dibuix o croquis i ús de fórmules,
càlculs amb fraccions i elaboració de taules i
gràfics.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Introducció a la lògica com a ciència que intenta esbrinar quan un enunciat és veritable o fals.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Definició del concepte de rectangles isoperimètrics.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Conèixer les fases de la resolució d’un problema:
comprendre l’enunciat, planificar la resolució,
resoldre el problema i comprovar el resultat.
• Conèixer estratègies per a la resolució de problemes: les estratègies d’assaig-error, la taula de
doble entrada, el diagrama en arbre, la cerca de la
llei de formació de les sèries, el dibuix o croquis i
l’ús de fórmules, els càlculs amb fraccions i l’elaboració de taules i gràfics.
• Interpretar la lògica com una ciència que intenta esbrinar quan un enunciat és veritable o fals.
• Conèixer les característiques principals dels rectangles isoperimètrics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Sap diferenciar les fases de la resolució d’un
problema: comprensió de l’enunciat, planificació
de la resolució, resolució del problema i comprovació del resultat.
• Aplica l’estratègia de l’assaig-error a la resolució
de problemes.
• Aplica l’estratègia dels diagrames en arbre a la resolució de problemes.
• Dedueix la llei de formació de sèries numèriques
i gràfiques.
• Identifica figures geomètriques aplicant-hi les
fórmules corresponents per a calcular àrees.
• Sap utilitzar el càlcul de fraccions en la resolució
de problemes.

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.
• Aplicació d'habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l'obtenció de la informació.

Estratègies per a resoldre problemes
Programació

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Ús de processos de pensament (com la inducció
i la deducció, entre d’altres).
• Disposició favorable i de progressiva seguretat i
confiança vers la informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que contenen elements
i suports matemàtics.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d'objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d'altres
persones o recursos.
• Adquisició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d'aprendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

Operacions amb nombres naturals i nombres enters
Programació

CONTINGUTS
• Descomposició dels nombres naturals.
• Càlcul del màxim comú divisor (m.c.d.) i del mínim comú múltiple (m.c.m.).
• Potenciació de nombres naturals.
• Aplicació de les propietats de les potències.
• Representació gràfica dels nombres enters en la
recta numèrica.
• Comprensió de les propietats dels nombres enters.
• Compleció d’operacions amb nombres enters:
suma, resta, multiplicació i divisió.
• Reconeixement de l’existència de diferents sistemes de numeració.
• Extracció del factor comú.
• Aplicació de la prioritat de les operacions i les
operacions combinades.
• Coneixement de les potències de base entera i
exponent natural.
• Realització d’operacions amb potències.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Descompondre els nombres naturals en factors
primers.

• Representa gràficament els nombres enters en
la recta numèrica, en reconeix les propietats i sap
operar amb aquests.
• Extreu el factor comú.
• Aplica la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.
• Coneix les potències de base entera i exponent
natural i realitza operacions amb potències.
• Reconeix l’existència dels diferents sistemes de
numeració.
• Té interès per les activitats de càlcul.
• Valora la importància dels sistemes numèrics.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.
• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Calcular el màxim comú divisor i el mínim comú
múltiple.

• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.

• Utilitzar la potenciació de nombres naturals i
aplicar les propietats de les potències.

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

• Identificar i aplicar les propietats de les operacions amb nombres naturals i enters.
• Representar gràficament els nombres enters en
la recta numèrica.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Aplicar la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.

• Identifica els múltiples i els divisors d’un nombre
natural i els descompon en factors primers.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Sap calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple.
• Reconeix la potenciació de nombres naturals i
aplica les propietats de les potències.

• Comunicació de la informació i dels coneixements adquirits.

Operacions amb nombres naturals i nombres enters
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Diferenciació dels símbols i formes d’expressió
i de raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Competència d’autonomia i iniciativa personal:
transformació de les idees en accions, és a dir,
proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes individuals o col·lectius.
• Lideratge de projectes, que inclouen la confiança en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organització de temps i tasques, la capacitat
d’afirmar i de defensar drets o l’assumpció de riscos.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Interès per conèixer-se i valorar-se.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Expressió de les pròpies idees i interès per escoltar les alienes.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals i físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

Fraccions i decimals
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement dels components d’una fracció.

• Reconeix i calcula diferents tipus de fraccions.

• Diferenciació dels tipus de fraccions: negatives,
pròpies, impròpies i equivalents.

• Representa les fraccions en la recta numèrica.

• Estudi del criteri general d’equivalència.

• Simplifica, redueix a comú denominador, compara i ordena fraccions.

• Representació de les fraccions sobre la recta.

• Realitza operacions amb fraccions.

• Descripció de la fracció irreductible i reducció a
denominador comú.

• Calcula l’expressió decimal d’una fracció.

• Comparació i ordenació de fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.
• Classificació de les propietats de les operacions
amb fraccions: commutativa, associativa, element neutre, element oposat, element invers i
distributiva.
• Potenciació de fraccions i propietats de les potències.

• Opera de forma correcta amb fraccions i amb
nombres decimals.
• Aplica correctament la potenciació de fraccions
i nombres decimals.
• Reconeix la utilitat de la notació científica per a
escriure nombres molt grans.
• Valora les diferències entre l’error absolut i l’error
relatiu.

• Expressió decimal d’una fracció.

• Calcula l’arrel quadrada de nombres enters, decimals i fraccionaris.

• Resolució d’operacions amb nombres decimals.

• Té interès per les activitats de càlcul.

• Notació científica. Aproximació per truncament i
per arrodoniment i amb valoració dels errors.
• Reconeixement de l’error absolut i de l’error relatiu.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Càlcul de l’arrel quadrada de nombres enters, decimals i fraccionaris.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Lectura d’un text sobre les fractals.
• Interès per les activitats de càlcul.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Valoració del caràcter de la matemàtica com a
llenguatge que serveix per a entendre i analitzar
determinats aspectes de la realitat.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Calcular fraccions i l’expressió decimal d’una
fracció.
• Representar fraccions en la recta numèrica.
• Comparar, ordenar i operar amb fraccions i nombres decimals.
• Potenciar fraccions.
• Comparar, ordenar i operar amb nombres decimals.
• Treballar amb la notació científica a través de les
aproximacions per truncament i arrodoniment.
• Calcular l’arrel quadrada de nombres enters, decimals i fraccionaris.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i coneixements matemàtics.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

Fraccions i decimals
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i capacitat de relacionar
els nombres.
• Utilització de símbols i formes d’expressió i de
raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Interès per a conèixer-se i valorar-se.
• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’escoltar les alienes.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) i del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i prescisió informacions, dades i argumentacions.

Equacions de primer grau
Programació

CONTINGUTS

• Coneix les solucions d’una equació de primer
grau.

• Diferenciació entre expressions numèriques i
expressions algebraiques.

• Resol problemes mitjançant equacions de primer
grau amb una incògnita.

• Càlcul del valor numèric i dels termes d’una expressió algebraica.

• Mostra interès per les activitats de càlcul.

• Operació amb expressions algebraiques senzilles:
suma, resta, multiplicació, divisió, propietat distributiva i factor comú.
• Diferenciació entre identitats i equacions.
• Coneixement dels termes i dels graus d’una
equació i de les equacions equivalents.
• Coneixement dels mètodes de resolució d’una
equació de primer grau.
• Coneixement de les solucions d’una equació de
primer grau.
• Resolució de problemes amb equacions de primer grau.

• Valora la importància de fer revisions globals
que permetin tenir una visió de síntesi de la feina que s’està fent.
• Mostra interès per conèixer quins models o tècniques coneguts són aplicables a una situació
problemàtica determinada.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Diferenciar entre expressions numèriques i expressions algebraiques.
• Calcular el valor numèric d’una expressió algebraica.
• Operar amb expressions algebraiques senzilles.

• Contacte amb textos de tipologies diverses (també audiovisuals).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Diferenciar entre identitats i equacions.

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els coneixements matemàtics.

• Conèixer els diferents mètodes per a resoldre
equacions de primer grau amb una incògnita i les
seves solucions.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Resoldre problemes mitjançant equacions de
primer grau amb una incògnita.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Diferencia entre expressions numèriques i expressions algebraiques.
• Reconeix els termes que componen les expressions algebraiques i en calcula el valor numèric.
• Opera amb expressions algebraiques senzilles.
• Defineix què és una igualtat algebraica i diferencia entre identitats i equacions.
• Identifica els termes i els graus dels termes d’una
equació de primer grau.
• Coneix els mètodes de resolució d’una equació
de primer grau.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització dels nombres.
• Coneixement dels símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

Equacions de primer grau
Programació

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a
dir, proposta d’objectius, planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i capacitat per a
escoltar les alienes.

Proporcionalitat
Programació

CONTINGUTS

• Comprèn el concepte de percentatge d’una
quantitat i la seva relació amb la regla de tres.

• Identificació de la raó d’una proporció i de la
raó per unitat.

• Calcula correctament percentatges i resol problemes de descomptes i augments percentuals.

• Reconeixement d’una proporció i aplicació de
la propietat fonamental de les proporcions.

• Sap reconèixer i aplicar el concepte d’interès
simple.

• Identificació de magnituds directament i inversament proporcionals.

• Valora el caràcter de les matemàtiques com a
llenguatge que serveix per a entendre i analitzar
determinats aspectes de la realitat.

• Resolució de problemes de proporcionalitat directa i inversa.
• Identificació de la raó entre parells de valors i de
la raó inversa.

• Té interès per a contrastar les solucions obtingudes en algunes activitats amb els altres companys de classe.

• Aplicació de la regla de tres.
• Resolució de repartiments directament i inversament proporcionals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Resolució de problemes de mescles.
• Identificació dels percentatges. Aplicació en descomptes i augments percentuals i en percentatges successius.
• Aplicació de l’interès simple.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar la relació de proporcionalitat entre
magnituds.
• Diferenciar entre magnituds directament i inversament proporcionals.
• Resoldre problemes de mescles.
• Conèixer el concepte de percentatge.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els coneixements matemàtics.

• Calcular percentatges.
• Resoldre problemes de descomptes i augments
percentuals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Conèixer i aplicar el concepte d’interès simple.
• Transformació de la informació en coneixement.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Coneix els conceptes de raó i de raó per unitat.
• Identifica la propietat fonamental de les proporcions.
• Sap reconèixer magnituds directament i inversament proporcionals.
• Resol problemes de proporcionalitat directa i inversa i de repartiments directament i inversament
proporcionals.
• Sap resoldre problemes de mescles.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Utilització de símbols i formes d’expressió i raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

Proporcionalitat
Programació

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i capacitat d’escoltar les idees alienes.
• Capacitat per a posar-se en el lloc d’altri.

Semblança: el teorema de Tales
Programació

CONTINGUTS

• Calcula la tercera i la quarta proporcionals de segments.

• Reconeixement de les figures geomètriques iguals,
semblants i diferents.

• Reconeix el teorema de l’altura i el teorema del
catet.

• Identificació de figures directament i inversament
iguals.

• Identifica i demostra el teorema de Pitàgores.

• Diferenciació entre raó de semblança i raó de les
àrees en figures semblants.
• Coneixement de l’aplicació de la semblança de
triangles a les mesures.
• Comprensió del teorema de Tales: demostració,
mesura, comprovació i aplicació.

• Defineix l’homotècia i construeix figures homotèciques.
• Coneix i aplica el concepte d’escala a plànols i
croquis.
• Té interès per conèixer les figures geomètriques més utilitzades.

• Càlcul de la tercera i la quarta proporcionals de
dos o tres segments, respectivament.

• Valora la importància de fer revisions globals
que permetin tenir una visió de síntesi de la feina que s’està fent.

• Coneixement del teorema de l’altura, del teorema del catet i del teorema de Pitàgores i de la
seva demostració.

• Té interès per contrastar els nous coneixements
amb els coneixements anteriors a fi d’establir una
coherència entre aquests.

• Comprensió de l’homotècia.
• Identificació dels dibuixos fets a escala: plànols
i croquis.
• Interès per conèixer les figures geomètriques
més utilitzades.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Interès per interpretar mapes i escales.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans i de suports,
tant convencionals com digitals.

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Reconèixer figures iguals, semblants i diferents.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Identificar la raó de semblança.
• Aplicar la semblança de triangles a les mesures.
• Entendre i aplicar el teorema de Tales, el teorema de l’altura i el teorema del catet.
• Calcular la tercera i la quarta proporcionals.
• Identificar i demostrar el teorema de Pitàgores.
• Reconèixer el concepte d’homotècia i saber
construir figures homotèciques.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Distingeix figures iguals, semblants i diferents.
• Diferencia entre figures directament i inversament
iguals i orienta figures semblants.
• Identifica la raó de semblança i aplica la semblança de triangles a les mesures.
• Reconeix, aplica i demostra el teorema de Tales.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Habilitat per apreciar l’art i altres manifestacions
culturals i gaudir-ne.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Aplicació en diferents situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

Semblança: el teorema de Tales
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Coneixement dels símbols i de les formes d’expressió i de raonament matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Ús de processos de raonament que condueixin
a la solució de problemes o a l’obtenció de la informació.
• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Consciència de la influència que té la presència
de les persones en l’espai, el seu assentament,
les modificacions que introdueixen i els paisatges
resultants.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) i del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Expressió de les pròpies idees i capacitat per a
escoltar les alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

Figures geomètriques de l’espai
Programació

CONTINGUTS

• Calcula les superfícies i els volums de les figures
geomètriques de l’espai.

• Identificació de les figures geomètriques de l’espai: políedres, cub, paral·lelepípede rectangle i
oblic, prisma i piràmide.

• Reconeix els diferents cossos de revolució i els
sap mesurar.

• Comprensió de les característiques del cub, el
políedre més important.
• Distinció dels cinc políedres regulars.
• Comprensió del teorema d’Euler.

• Desenvolupa en el pla les figures geomètriques
en l’espai i construeix políedres a través dels
seus desenvolupaments.
• Té interès per conèixer les figures geomètriques més utilitzades.

• Distinció de les mesures de les figures geomètriques: àrea, volum i diagonal.
• Diferenciació entre les unitats de volum i de capacitat: les seves equivalències.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Distinció dels cossos de revolució: cilindre, con
i esfera.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Coneixement de les mesures dels cossos de revolució.
• Reconeixement d’alguns elements propis de
l’arquitectura de Gaudí.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Desenvolupament de les figures geomètriques
en l’espai.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Curiositat per conèixer mesures de magnitud
com el volum i la capacitat.

• Contacte amb textos de diferents tipus (també
audiovisuals).

• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s’està fent.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Habilitat per a gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural
i artístic.

• Identificar les principals figures geomètriques
de l’espai.
• Descriure els políedres més importants.
• Realitzar equivalències entre unitats de volum i
de capacitat.
• Calcular les superfícies i els volums de les figures geomètriques de l’espai.
• Caracteritzar els cossos de revolució.
• Construir políedres a través dels seus desenvolupaments.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús de tècniques i d’estratègies diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Aplicació en diverses situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Reconeix les principals figures geomètriques de
l’espai.

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Descriu els políedres més importants.

• Capacitat per a utilitzar símbols i formes d’expressió i raonament matemàtic.

• Realitza equivalències entre unitats de volum i de
capacitat.

• Capacitat d’ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.

Figures geomètriques de l’espai
Programació

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Capacitat de comunicació en diferents contextos.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’escoltar
les alienes.

Funcions
Programació

CONTINGUTS

• Diferencia entre variables contínues i discretes,
i independents i dependents.

• Presentació de la recta numèrica.

• Comprèn el concepte de relació funcional.

• Descripció dels sistemes de coordenades cartesianes: eixos i origen de coordenades.

• Sap representar gràficament relacions funcionals.

• Presentació dels quadrants i els signes de les
coordenades.
• Comprensió dels diferents tipus de variables:
contínua, discreta, independent i dependent.
• Introducció de les relacions funcionals.
• Comprensió del concepte d’expressió algebraica,
taula de valors i gràfic d’una relació funcional.
• Descripció de les característiques de les relacions
funcionals: imatge i antiimatge, i domini i recorregut.
• Resolució de problemes de relacions funcionals.
• Comprensió de la funció lineal i la seva relació
amb la proporcionalitat directa.
• Coneixement de les imatges i les antiimatges en
una funció lineal.
• Valoració del caràcter de la matemàtica com a
llenguatge que serveix per a entendre i analitzar
determinats aspectes de la realitat.
• Interès per la interpretació i la representació de
gràfics, com a eina d’informació necessària per
a la resolució de problemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne ha de ser capaç de:
• Identificar els sistemes de coordenades cartesianes i els seus elements.
• Diferenciar entre variables contínues i discretes.
• Reconèixer les variables independents i dependents.
• Comprendre el concepte de relació funcional i
saber-les representar gràficament.

• Reconeix els conceptes d’imatge, antiimatge,
domini i recorregut en una relació funcional.
• Sap resoldre problemes de relacions funcionals.
• Comprèn el concepte de funció lineal i de proporcionalitat directa.
• Representa correctament funcions lineals en un
sistema de coordenades cartesianes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Reconèixer els conceptes d’imatge, antiimatge,
domini i recorregut en una relació funcional.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Resoldre problemes de relacions funcionals.

• Reconeixement dels símbols i de les formes d’expressió i de raonament matemàtic.

• Comprendre el concepte de funció lineal i saberles representar en un sistema de coordenades
cartesianes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Reconeix els elements dels sistemes de coordenades cartesianes.

• Comprensió i utilització dels nombres.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

Funcions
Programació

• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l’obtenció de la informació.
• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Habilitat per seguir determinats processos de
pensament (com la inducció i la deducció, entre
altres).
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Capacitat de disposar d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i
el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.
• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Habilitat per a predir conseqüències.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de saber comunicar-se en diferents
contextos.
• Habilitat per a expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
• Capacitat per a posar-se en el lloc d’altri.

Estadística i probabilitat
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Determinació de la població estadística.

• Identifica les poblacions i les seves característiques.

• Elaboració d’enquestes i presa de dades.
• Definició de variable estadística, variable quantitativa discreta o contínua i variable qualitativa nominal o ordinal.
• Freqüència absoluta, relativa i acumulada.
• Coneixement i elaboració dels tipus de gràfics:
diagrama de sectors, diagrama de barres, histograma, pictograma i polígon de freqüències.
• Presentació dels paràmetres de centralització:
moda, mitjana aritmètica i mediana.
• Interpretació i construcció de piràmides de població.

• Diferencia entre variables quantitatives discretes i
contínues i variables qualitatives nominals i ordinals.
• Identifica els conceptes de freqüència absoluta,
relativa i acumulada.
• Determina els paràmetres de centralització.
• Elabora els diferents gràfics estadístics existents.
• Valora la utilitat dels gràfics per a plasmar la informació de les diferents variables.
• Defineix, interpreta i dibuixa piràmides de població.
• Entén el concepte de probabilitat.

• Introducció a la probabilitat.

• Calcula els successos d’un experiment i la seva
probabilitat.

• Reconeixement d’experiments aleatoris. Successos d’un experiment i la seva probabilitat.

• Compta casos favorables i casos possibles.

• Aplicació de la regla de Laplace. Casos favorables
i casos possibles.

• Pren interès per la interpretació de gràfics.

• Presentació de les tècniques de mostreig.
• Valoració de la utilitat de l’estadística i la probabilitat.
• Hàbit de representar, mitjançant gràfics, la informació que necessitem per resoldre problemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Caracteritzar les poblacions.
• Elaborar i interpretar taules de dades estadístiques.
• Diferenciar els tipus de variables existents.

• Valora la utilitat de l’estadística i la probabilitat.
• Té l’hàbit de fer tractaments estadístics a partir de dades quotidianes (nombres, preus, resultats
esportius, etc.).

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans i de tota mena
de suports.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Calcular els paràmetres de centralització.

• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.

• Elaborar gràfics estadístics de sectors, barres,
histogrames, pictogrames i polígons de freqüències.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Reconèixer els conceptes de freqüència absoluta,
relativa i acumulada.

• Caracteritzar les piràmides de població.
• Interpretar la informació que proporcionen els
gràfics estadístics i les piràmides de població.

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.

• Calcular la probabilitat dels resultats d’experiments aleatoris.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

Estadística i probabilitat
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Aplicació en diverses situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Coneixement dels símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Desenvolupament d’un sentiment de competència personal (de les actituds, la motivació, la
confiança en un mateix i el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Predicció de conseqüències.
• Habilitat per interactuar en l’entorn més proper:
moure-s'hi i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició.
• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la
vida i del coneixement molt diversos (salut, activitat productiva, consum, ciència, processos
tecnològics, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Capacitat per posar-se en el lloc d’altri.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Comprensió dels trets de les societats actuals, la
seva pluralitat creixent i el seu caràcter evolutiu.

Estratègies per a resoldre problemes
Programació

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Comprensió de l’enunciat d’un problema.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Planificació de la resolució d’un problema.
• Resolució d’un problema.
• Comprovació del resultat d’un problema.
• Resolució de problemes a través de l’elaboració
de taules, esquemes, gràfics i dibuixos.
• Resolució de problemes a través de l’elaboració
de diagrames en arbre, raonament a la inversa i
mètode d'assaig-error.
• Resolució de problemes a través de la simplificació i la cerca de regularitats.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Ús de recursos de l'expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.

• Identificar les fases de la resolució d’un problema.

• Aplicació d'habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Comprendre el resultat d’un problema.
• Planificar la resolució d’un problema.
• Resoldre el problema.
• Comprovar el resultat d’un problema.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Elaborar taules, esquemes, gràfics i dibuixos.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Elaborar diagrames en arbre.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Identificar les diferents estratègies existents per
a la resolució de problemes.

• Fer raonaments a la inversa.
• Treballar amb el mètode d'assaig-error.
• Simplificar i cercar regularitats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Coneix les fases de la resolució d’un problema:
comprendre l’enunciat, planificar la resolució,
resoldre el problema i comprovar el resultat.
• Coneix estratègies per a la resolució de problemes: elaborar taules, esquemes, gràfics i dibuixos, elaborar diagrames en arbre, raonar a la inversa i treballar amb el mètode d'assaig-error.
• Simplifica i cerca regularitats.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions
relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.
• Elaboració de la informació a través d'eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l'obtenció de la informació.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

Estratègies per a resoldre problemes
Programació

• Habilitat per a seguir determinats processos de
pensament (com la inducció i la deducció, entre
d'altres).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Disposició favorable i de progressiva seguretat i
confiança vers la informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que contenen elements
i suports matemàtics.

• Capacitat d'elegir amb criteri propi, d'imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d'objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d'altres
persones o recursos.
• Desenvolupament d’un sentiment de competència personal (de les actitudes, la motivació, la
confiança en un maateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
idees alienes.

Nombres racionals
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Interpretació d’una fracció.

• Reconeix els diferents tipus de fraccions i sap expressar-los de diverses formes.

• Presentació dels diferents tipus de fraccions:
pròpies, impròpies, equivalents, positives, negatives.
• Expressió decimal d’una fracció.
• Expressió fraccionària de nombres decimals.
• Presentació dels nombres racionals.
• Realització d’operacions amb nombres racionals.
• Realització d’operacions amb expressions decimals.
• Les propietats de les operacions amb nombres
racionals.
• Potenciació de fraccions.
• Comprensió de la jerarquia d’operacions amb
nombres racionals.
• Representació en una recta i ordenació de nombres racionals.
• Comprensió dels conceptes de error absolut i
error relatiu.

• Reconeix les diferents expressions decimals i sap
relacionar-les amb les fraccions.
• Coneix i aplica els algorismes de càlcul per a
transformar expressions decimals en fraccions
generatrius.
• Entén el concepte de nombre racional com un
conjunt de fraccions equivalents entre elles.
• Coneix els algorismes de càlcul de les principals
operacions amb fraccions i sap aplicar la jerarquia
corresponent.
• Reconeix i aplica les propietats de les operacions amb nombres racionals.
• Localitza en una recta racional fraccions representades i, al mateix temps, sap situar-hi fraccions donades.
• Coneix els conceptes d’error absolut i error relatiu
i sap valorar la importància dels possibles errors
comesos.

• Coneixement dels nombres irracionals.
• Interès per les activitats de càlcul.
• Valoració de la matemàtica com a llenguatge
per a entendre i analitzar determinats aspectes
de la realitat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Reconèixer els tipus de fraccions i les expressions decimals que se’n deriven.
• Convertir expressions decimals en expressions
fraccionàries.
• Entendre els nombres racionals com una extensió d’altres conjunts numèrics.
• Comparar i ordenar nombres racionals, aplicant
la jerarquia d’operacions, i operar-hi.
• Operar amb expressions decimals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i de
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Reconèixer i aplicar les propietats de les operacions amb nombres racionals.
• Representar en una recta nombres racionals.
• Determinar i valorar els errors comesos en mesures i càlculs.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
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Nombres racionals
Programació

• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics
bàsics (diferents tipus de nombres, operacions,
mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament (inducció, deducció, etc.).
• Aplicació d’alguns algorismes de càlcul o elements de la lògica.

• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).
• Esperit crític en l’observació de la realitat i en
l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i ús de tècniques per a memoritzar,
organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.
• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Coneixement i valoració d’un mateix.
• Capacitació de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitació de posar-se en el lloc d’altri.
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Polinomis i successions
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement de les expressions algebraiques.

• Reconeix i relaciona el llenguatge algebraic i el
llenguatge elemental, i a l’inrevés.

• Càlcul del valor numèric d’una expressió algebraica.
• Treball amb monomis i polinomis.
• Ordenació de monomis.
• Suma, resta, producte, quocient i potència de
monomis.
• Treball amb polinomis de fins a tres termes.
• Valoració de l’expressió reduïda d’un polinomi.
• Ordenació de polinomis.
• Suma, resta i producte de polinomis.
• Treball amb les fraccions algebraiques.
• Treball amb les identitats notables.
• Descomposició factorial d’un polinomi.
• Introducció a les successions. Tipus de successions.
• Coneixement de les progressions aritmètiques.

• Coneix les característiques i els elements principals dels polinomis.
• Efectua operacions bàsiques amb els polinomis
i coneix les seves diferents formes d’expressió.
• Coneix i aplica les propietats de la suma i multiplicació de polinomis.
• Coneix i aplica els algorismes de càlcul de les
identitats notables.
• Sap diferenciar entre una successió i una progressió.
• Coneix les característiques i els elements principals de les progressions aritmètiques i geomètriques, i és capaç de diferenciar-les.
• Coneix i aplica els algorismes de càlcul de les
progressions per tal de trobar l’element general,
la suma de n termes, etc.

• Raonament de la suma dels n primers termes
d’una progressió aritmètica.
• Coneixement de les progressions geomètriques.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Raonament de la suma dels n primers termes
d’una progressió geomètrica.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Lectura de gràfics de successions.
• Valoració positiva del caràcter de la matemàtica
com a llenguatge que serveix per a entendre i
analitzar determinats aspectes de la realitat.
• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s’està fent.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Transformació de la informació en coneixement.

• Calcular el valor numèric d’una expressió algebraica.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Ordenar monomis i polinomis.
• Fer operacions bàsiques amb monomis i polinomis.
• Justificar gràficament les identitats notables.
• Reconèixer les successions numèriques.
• Relacionar dos termes qualssevol d’una progressió aritmètica i geomètrica.
• Sumar els n primers termes d’una progressió aritmètica i geomètrica.

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
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Polinomis i successions
Programació

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Aplicació d’alguns algorismes de càlcul o elements de la lògica.

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

• Seguiment de determinats processos de pensament (inducció, deducció, etc.).

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i valoració d’un mateix.
• Capacitat de comunicació en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.
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Equacions i inequacions
Programació

CONTINGUTS

• Reconeix les inequacions i les sap resoldre expressant el resultat en forma d’intervals.

• Repàs dels conceptes de terme i grau d’una
equació.

• Sap aplicar les inequacions a la resolució de problemes.

• Identificació de les solucions d’una equació.

• Coneix i aplica els mètodes de resolució dels sistemes d’equacions lineals i sap triar el mètode
més adequat en cada cas.

• Resolució d’equacions de primer grau.
• Resolució de problemes amb equacions de primer grau.
• Coneixement dels conceptes de desigualtat i
inequació.
• Resolució algebraica d’inequacions.
• Resolució de problemes amb inequacions.
• Ús de mètodes algebraics de resolució de sistemes d’equacions.
• Resolució gràfica de sistemes d’equacions.
• Resolució de problemes amb sistemes d’equacions.

• Sap aplicar els sistemes d’equacions lineals a la
resolució de problemes.
• Reconeix i resol les equacions de segon grau,
tant les completes com les incompletes.
• Aplica les equacions de segon grau a la resolució de problemes.
• Té interès per a contrastar els nous coneixements amb els coneixements anteriors a fi d’establir una coherència entre ells.

• Treball amb equacions de segon grau.
• Resolució de problemes amb equacions de segon grau.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

• Resolució d’equacions amb la calculadora Wiris.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

L’alumne ha de ser capaç de:

• Contacte amb varietat de textos que s'usen
(també audiovisuals).

• Resoldre equacions de primer grau.
• Resoldre problemes amb equacions de primer
grau.

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Reconèixer les desigualtats i les inequacions.
• Resoldre inequacions de primer grau.
• Resoldre problemes amb inequacions de primer
grau.
• Reconèixer un sistema d’equacions de primer
grau.
• Conèixer els diferents mètodes de resolució de
sistemes d’equacions.
• Resoldre problemes amb sistemes d’equacions.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i de
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Reconèixer i resoldre les equacions de segon
grau.
• Resoldre problemes amb equacions de segon
grau.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Reconeix i resol les equacions de primer grau.
• Sap aplicar les equacions de primer grau a la resolució de problemes.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics
bàsics (diferents tipus de nombres, operacions,
mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
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Equacions i inequacions
Programació

• Seguiment de determinats processos de pensament (inducció, deducció, etc.).
• Aplicació d’alguns algorismes de càlcul o elements de la lògica.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i valoració d’un mateix.
• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposar-se objectius i planificar i portar a terme
projectes individuals o col·lectius.
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Geometria de l’espai
Programació

CONTINGUTS

• Coneix el valor dels angles díedres en tallar-se
dos plans.

• Determinació d’un pla.

• Reconeix les superfícies i els volums esfèrics derivats de l’esfera.

• Identificació de les posicions relatives de rectes
i plans.
• Càlcul de distàncies i angles en l’espai.
• Identificació d’angles políedres.
• Identificació de políedres regulars.
• Coneixement de les propietats dels políedres
regulars.

• Efectua gràficament els principals moviments
en el pla.
• Compon gràficament transformacions geomètriques i coneix l’equivalència de la combinació de
moviments que ha realitzat.

• Construcció de políedres regulars.
• Identificació de superfícies esfèriques. L’esfera.
• Transformacions geomètriques: translacions, girs
i simetries.
• Relacions entre translacions, girs i simetries.
• Composició de transformacions.
• Transformacions, girs i simetries amb el Cabri i
el GeoGebra.
• Interpretació de mapes i escales.
• Valoració de la importància de la proporcionalitat
a l’hora de treballar la cartografia.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual,
numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Habilitat per a apreciar i gaudir amb l’art i amb altres manifestacions culturals.

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.

• Reconèixer els principals elements geomètrics de
l’espai.
• Identificar les posicions relatives entre els elements geomètrics de l’espai.
• Aplicar els procediments per a calcular distàncies
entre els elements geomètrics de l’espai.
• Reconèixer els angles políedres.
• Reconèixer els políedres regulars, conèixer les
seves propietats i construir-los.
• Identificar les superfícies esfèriques i els elements principals de l’esfera.
• Conèixer les transformacions geomètriques (translacions, girs i simetries).
• Compondre transformacions geomètriques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Sap com es determina un pla a partir de punts i
rectes.
• Identifica les interseccions entre plans que estan
en diverses posicions.
• Determina les distàncies entre rectes, punts i
plans.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en
situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
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Geometria de l’espai
Programació

• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, dibuixos, gràfics, etc.) per a poder-la interpretar.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb l’ajuda d’altres persones o recursos.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius.
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Aplicacions del teorema de Pitàgores
Programació

CONTINGUTS

• Calcula àrees de polígons.

• Explicació i comprovació del teorema de Pitàgores.

• Calcula àrees i volums de prismes i piràmides regulars, i les àrees i el volum del con.

• Representació i resolució d’arrels quadrades.
• Definició dels conceptes de costat, apotema i
radi.
• Aplicació del teorema de Pitàgores als prismes,
les piràmides i els cons.
• Construcció i representació d’arrels quadrades.
• Comprovació del teorema de Pitàgores amb el
Geogebra.
• Representació d’arrels quadrades en la recta numèrica.
• Càlcul d’àrees i volums de prismes regulars.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Generalització del teorema de Pitàgores.
• Càlcul d’àrees i volums de prismes i piràmides regulars.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Càlcul d’àrees i volums de cons.

• Habilitat per a apreciar i gaudir amb l’art i amb altres manifestacions culturals.

• Interès per a conèixer quines tècniques o quins
models coneguts són aplicables a una situació
problemàtica donada.
• Interès per a conèixer les figures geomètriques
més utilitzades.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Explicar i comprovar el teorema de Pitàgores.
• Generalitzar el teorema de Pitàgores.
• Representar i resoldre arrels quadrades.
• Calcular àrees i volums de piràmides i prismes regulars.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús d’estratègies i tècniques diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Comunicació de la informació i dels coneixements adquirits.
• Utilització ètica i de manera apropiada a cada moment dels recursos tecnològics.

• Calcular àrees i volums de cons.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Tenir interès per a conèixer les figures geomètriques més utilitzades.

• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Càlcul amb diferents tipus de nombres aplicant
les seves propietats i el mètode més adient en
situacions reals.

• Reconeix i generalitza el teorema de Pitàgores.

• Càlcul de distàncies, perímetres, superfícies i
volums en situacions diverses.

• Reconeix els triangles rectangles i hi aplica el teorema de Pitàgores.
• Representa gràficament valors d’arrels quadrades
sobre una recta numèrica.
• Identifica triangles rectangles formats amb diferents elements dels polígons.
• Identifica triangles rectangles formats amb diferents
elements dels prismes, les piràmides i els cons.

• Ús dels coneixements de les formes i de les relacions geomètriques en situacions quotidianes
per a poder-les representar gràficament.
• Resolució de problemes contextualitzats de manera estratègica.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

1

Aplicacions del teorema de Pitàgores
Programació

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Utilització de forma eficient de recursos, tècniques i estratègies per a afrontar nous aprenentatges.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Generació d’idees, propostes, etc., en diferents
contextos i capacitat de portar-les a terme.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Identificació i valoració del patrimoni cultural a través de les aportacions d’antigues civilitzacions.

• Ús dels coneixements del món científic i tècnic
per a explicar fets del món real.
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Funcions constants, lineals i afins
Programació

CONTINGUTS

• Relaciona funcions amb els seus gràfics corresponents.

• Definició del concepte de funció.

• Calcula els punts de tall de funcions amb els eixos de coordenades.

• Representació i anàlisi de funcions.
• Comprensió dels conceptes d’imatge i antiimatge.
• Elaboració del gràfic d’una funció.

• Aplica les funcions de proporcionalitat directa i altres funcions a casos reals.

• Càlcul dels màxims i mínims de funcions.
• Distinció entre funcions constants, lineals i afins.
• Càlcul del pendent d’una recta.
• Representació de funcions amb l’Excel i l’Open
Office Calc.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’una funció.
• Estudi i interpretació del gràfic d’una funció.
• Comparació dels pendents de les rectes dels gràfics de funcions.
• Càlcul del pendent i l’ordenada en l’origen de funcions.
• Elaboració de gràfics.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.
• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.

• Valoració positiva del caràcter de les matemàtiques com a llenguatge que serveix per a entendre i analitzar aspectes de la realitat.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Interès per a contrastar les solucions obtingudes
en algunes activitats amb les dels altres companys.

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Definir i analitzar funcions.
• Representar funcions.
• Estudiar i interpretar el gràfic d’una funció.
• Elaborar gràfics.
• Comparar els pendents de les rectes dels gràfics
de funcions.
• Calcular el pendent i l’ordenada en l’origen de
funcions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Calcula imatges i antiimatges de funcions.
• Identifica funcions constants, lineals i afins.
• Construeix equacions de funcions a partir de
punts de les taules de valors.
• Calcula el pendent i la distància en origen de diverses funcions a partir de les equacions i dels
gràfics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Comunicació de la informació i dels coneixements adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics
bàsics (diferents tipus de nombres, operacions,
mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
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Funcions constants, lineals i afins
Programació

• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució de
projectes individuals o col·lectius.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els plans
personals en el marc de projectes individuals o
col·lectius.

• Predicció de conseqüències.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).
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Estadística
Programació

CONTINGUTS

• Extreu els nombres índex d’una sèrie temporal
de dades.

• Presentació de les variables estadístiques.

• Elabora conclusions i emet previsions raonables
a partir dels nombres índex.

• Descripció dels conceptes de freqüència absoluta
i freqüència relativa.
• Coneixement dels paràmetres de tendència central: moda, mitjana i mediana.
• Coneixement dels paràmetres de dispersió: rang,
desviació mitjana i desviació tipus.
• Descripció de les sèries temporals i dels nombres índex.
• Càlcul de paràmetres estadístics amb l’Excel i
l’OpenOffice Calc.
• Presentació de dades estadístiques mitjançant
taules.
• Presentació de dades mitjançant gràfics.
• Càlcul de mitjanes, modes i medianes.
• Estudi de la dispersió d’una distribució.
• Càlcul de desviacions mitjanes i de desviacions
de tipus σ.
• Càlcul de coeficients de variació v.
• Elaboració de gràfics de sèries temporals.
• Interès per la interpretació de gràfics.
• Hàbit de representar, mitjançant gràfics, la informació necessària per a resoldre problemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.
• Tractament de la informació per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.
• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Calcular paràmetres estadístics.
• Presentar dades estadístiques mitjançant taules.
• Presentar dades estadístiques mitjançant gràfics.
• Calcular mitjanes, modes i medianes.
• Estudiar la dispersió d’una distribució.
• Calcular desviacions mitjanes i de tipus σ.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Aplicació en distintes situacions i distints contextos del coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Calcular coeficients de variació v.
• Elaborar i interpretar gràfics de sèries temporals.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.

• Identifica i classifica els diferents tipus de variables estadístiques.

• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius de la realitat.

• Presenta dades estadístiques mitjançant taules
de valors.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

• Calcula els paràmetres de centralització i de dispersió i valora els resultats obtinguts.
• Elabora gràfics temporals.
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Estadística
Programació

• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i execució de projectes individuals o col·lectius.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o altres recursos.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust per a
aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

• Habilitat per a interactuar en l’entorn més proper:
moure-s’hi i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició.
• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vida i del coneixement molt diversos (salut, activitat productiva, consum, ciència, processos tecnològics, etc.).
• Capacitat per a predir conseqüències.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Interès per a entendre els trets de les societats
actuals, la seva creixent pluralitat i el seu caràcter evolutiu.
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Probabilitat
Programació

CONTINGUTS

• Assigna i calcula valors a probabilitats d’esdeveniments independents.

• Distinció entre fenòmens aleatoris i no aleatoris.

• Determina els casos favorables i els casos possibles d’esdeveniments.

• Comprensió del concepte d’esdeveniments dependents i esdeveniments independents.
• Distinció dels fenòmens aleatoris dels que no ho
són.
• Descripció de l’àlgebra de Boole.

• Aplica la regla de Laplace.
• Fa operacions en l’entorn de l’àlgebra de Boole.
• Fa el recompte de dades per a calcular els casos
possibles d’esdeveniments.

• Assignació de probabilitats.
• Utilització de la regla de Laplace.
• Recompte de casos.
• Càlcul de probabilitats.
• Simulació del llançament d’un dau amb l’Excel i
l’OpenOffice Calc.
• Comparació de fenòmens aleatoris i deterministes.
• Assignació de probabilitat a esdeveniments elementals per mitjà de freqüències absolutes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Assignació de probabilitat a esdeveniments no
elementals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.

• Assignació de probabilitat a un esdeveniment
per mitjà de la regla de Laplace en el cas d’espais
equiprobables.

• Tractament de la informació per a memoritzar,
organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.

• Recompte de casos favorables i casos possibles.
• Reconeixement de la utilitat de l’estadística i
de la probabilitat.
• Hàbit de fer tractaments estadístics i probabilístics a partir de dades quotidianes (nombres,
preus, resultats esportius, etc.).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne ha de ser capaç de:
• Distingir els fenòmens aleatoris dels que no ho
són.
• Assignar i calcular probabilitats.
• Fer recomptes de casos favorables i casos possibles.
• Comparar fenòmens aleatoris i deterministes.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i de
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Reconèixer la utilitat de l’estadística i de la probabilitat.

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Treballar l’hàbit de fer tractaments estadístics a
partir de dades quotidianes.

• Aplicació en distintes situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Defineix espais mostrals d’esdeveniments.

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.

• Diferencia entre esdeveniments compatibles i incompatibles.

• Ús de símbols i formes d’expressió i de raonament matemàtic.
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Probabilitat
Programació

• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius de la realitat.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre altres.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.
• Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i d’actituds personals interrelacionades.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Predicció de conseqüències.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicació en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i disposició per escoltar les idees alienes.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust per
aprendre).
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Estratègies per a resoldre problemes
Programació

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Comprensió de l’enunciat d’un problema.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Planificació de la resolució d’un problema.
• Resolució i comprovació d’un problema.
• Resolució de problemes a través de recomptes
ordenats.
• Resolució de problemes a través de generalitzacions.
• Resolució de problemes a través de compatibilitat de condicions.
• Resolució de problemes a través d’estratègies
per a jugar.
• Resolució de problemes a través de la construcció de cossos geomètrics nous.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.
• Tractament de la informació per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar les fases de la resolució d’un problema.
• Comprendre l’enunciat d’un problema.
• Planificar la resolució d’un problema.
• Resoldre i comprovar un problema.
• Identificar diferents estratègies per a resoldre
problemes.
• Elaborar recomptes ordenats i generalitzacions.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús d’estratègies i de tècniques diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.

• Determinar compatibilitats de condicions en un
problema.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Construir cossos geomètrics nous com a estratègia per a resoldre problemes.

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Coneix les fases de resolució d’un problema:
comprendre l’enunciat, planificar la resolució,
resoldre el problema i comprovar l’enunciat.
• Coneix estratègies per a la resolució de problemes: elaborar recomptes ordenats, formar generalitzacions, identificar compatibilitat de condicions, formar cossos geomètrics nous.
• Simplifica i cerca regularitats.

• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics
bàsics (diferents tipus de nombres, operacions,
mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l’obtenció de la informació.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Habilitat per a seguir determinats processos de
pensament com la inducció i la deducció, entre
altres.
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Estratègies per a resoldre problemes
Programació

• Disposició favorable i de progressiva seguretat i
confiança vers la informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que contenen elements
i suports matemàtics.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.
• Adquisició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust per
aprendre).

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Predir conseqüències.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Habilitat per a comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i disposició per a
escoltar les alienes.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
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Nombres reals
Programació

CONTINGUTS

• Simplificar, operar i racionalitzar radicals.

• Presentació dels nombres racionals.

• Operar amb nombres escrits amb notació científica.

• Identificació de la fracció generatriu d’un nombre
racional.
• Descripció dels tipus de nombres decimals:
nombres amb finites xifres decimals, periòdics
purs i periòdics mixtos.
• Introducció als nombres irracionals.
• Introducció als nombres reals.
• Representació dels nombres reals (racionals i
irracionals) en la recta real.
• Descripcció dels intervals obert, tancat, semiobert.
• Errors absoluts i relatius en les aproximacions.
• Operacions i problemes amb nombres irracionals.
• Introducció a les potències d’exponent enter i
d’exponent fraccionari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Identifica els diferents nombres reals: racionals,
enters, naturals i irracionals.
• Reconeix la fracció generatriu d’un nombre decimal i els diferents tipus de nombres decimals.
• Sap representar els nombres racionals i irracionals a la recta real.
• Diferencia els diversos tipus d’intervals que poden existir.
• Utilitza els errors absoluts i relatius en les aproximacions de nombres reals.

• Presentació dels radicals: simplificació, extracció
i introducció de factors.

• Identifica alguns exemples de nombres irracionals i sap operar i resoldre problemes amb nombres irracionals.

• Realització d’operacions i racionalització de radicals.

• Reconeix les potències d’exponent enter i fraccionari.

• Introducció a la notació científica. Operacions
amb nombres escrits amb notació científica. Ús
de la calculadora.

• Simplifica i opera amb radicals i sap racionalitzarlos.

• Presentació del nombre d’or.

• Utilitza la calculadora per a operar amb nombres
escrits amb notació científica.

• Interès per les activitats de càlcul.

• Té interès per les activitats de càlcul.

• Valoració del caràcter de la matemàtica com a
llenguatge que serveix per a entendre i analitzar
determinats aspectes de la realitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA,
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne ha de capaç de:
• Reconèixer els nombres racionals.
• Identificar la fracció generatriu d’una expressió
decimal.
• Conèixer alguns nombres irracionals.
• Representar nombres reals en la recta real.
• Identificar els intervals com a tancats, oberts i semioberts.
• Aproximar per truncament i per arrodoniment
els errors absoluts i relatius.
• Realitzar operacions i problemes amb nombres
irracionals.
• Identificar les potències d’exponent enter i d’exponent fraccionari i operar amb elles.
• Caracteritzar els radicals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
• Domini dels recursos comunicatius específics de
l’àrea. Coneixement i reflexió sobre el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius
específics de l’àrea curricular.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Habilitat per a apreciar i gaudir amb l’art i altres
manifestacions culturals.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

Nombres reals
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Aplicació d’alguns algorismes de càlcul o elements de la lògica.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.
• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i valoració d’un mateix.
• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

Equacions i polinomis
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descripció de les igualtats algebraiques. Identitats i equacions.

• Diferencia entre identitat algebraica i equació

• Descripció les identitats notables. Equacions
equivalents.

• Identifica i resol equacions de primer i segon grau.

• Identificació i resolució d’equacions de primer
grau i procés.
• Identificació i resolució d’equacions de segon
grau. Equacions de segon grau incompletes.
• Treball amb equacions biquadrades.
• Presentació dels polinomis d’una indeterminada.
Valor numèric i arrel d’un polinomi.
• Domini de les operacions amb polinomis.
• Coneixement de la divisibilitat de polinomis. Algoritme de Ruffini.

• Reconeix les identitats notables.
• Resol problemes utilitzant les equacions de primer i segon grau.
• Calcula el valor numèric i les arrels d’un polinomi.
• Sap operar amb polinomis.
• Sap aplicar l’algoritme de Ruffini per a la descomposició de polinomis de qualsevol grau.
• Resol sistemes de dues equacions lineals i dues
incògnites.
• Té interès per les activitats de càlcul.

• Presentació del teorema del residu.
• Descomposició de polinomis. Càlcul d’arrels d’un
polinomi
• Presentació del sistema lineal de dues equacions i dues incògnites. Sistemes equivalents.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Coneixement dels mètodes de resolució d’un sistema d’equacions: per reducció, per substitució, per igualació i mètode lliure.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Treball amb tipus de sistemes d’equacions: compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s’està fent.
• Interès per contrastar les solucions obtingudes
en algunes activitats amb les dels altres companys de classe.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne ha de ser capaç de:

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Reconèixer l’equivalència entre les equacions
equivalents.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Resoldre equacions de primer i de segon grau.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Identificar els polinomis d’una indeterminada.
• Calcular sumes, restes, multiplicacions i quocients de polinomis.
• Reconèixer i aplicar l’algoritme de Ruffini.
• Descompondre polinomis en factors.
• Resoldre sistemes lineals de dues equacions i
dues incògnites.

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i de formes d’expressió i de raonament matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics
bàsics (diferents tipus de nombres, operacions,
mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

Equacions i polinomis
Programació

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre altres.
• Aplicació d’alguns algorismes de càlcul o elements de la lògica.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.
• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.

Geometria analítica
Programació

CONTINGUTS
• Presentació dels vectors fixos en el pla.
• Identificació dels elements d’un vector.
• Direcció i sentit dels vectors fixos.
• Equipol·lència de vectors.
• Característiques dels vectors lliures. Vector oposat i vector nul.

• Realitza operacions de suma, resta i multiplicació de vectors.
• Calcula les coordenades dels vectors lliures i
opera amb vectors donades les seves coordenades.
• Reconeix les diferents formes de l’equació d’una
recta.
• Calcula la distància entre dos punts.

• Operacions amb vectors: suma, resta i multiplicació.

• Resol problemes d’incidència i de paral·lelisme
entre rectes.

• Càlcul de les coordenades d’un vector lliure.

• Identifica les principals transformacions en el
pla, com ara les homotècies.

• Treball amb equacions de la recta: vectorial, paramètrica, contínua, general, implícita i canònica.
• Treball amb equacions de rectes especials.

• Valora la importància de la localització correcta
dels punts a l’hora de treballar en cartografia.

• Càlcul de la distància entre dos punts i posició relativa de dues rectes.
• Coneixement dels problemes d’incidència o paral·lelisme amb rectes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

• Transformacions en el pla: translació i homotècia.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Hàbit de representar gràficament la informació
necessària per a resoldre problemes.
• Interès per a disposar de tots els estris necessaris per a fer cada activitat.

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Aplicació de la calculadora Wiris en la geometria
analítica.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Definir el concepte de vector.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA
I CULTURAL

• Caracteritzar les propietats dels vectors.
• Operar amb vectors.
• Calcular les coordenades d’un vector lliure.
• Identificar les diferents formes de l’equació
d’una recta.
• Resoldre problemes d’incidència i de paral·lelisme entre rectes.
• Calcular la distància entre dos punts.
• Reconèixer figures homotètiques.
• Realitzar transformacions en el pla com ara translacions i homotècies.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Reconeix el concepte de vector i caracteritza
les seves propietats principals.

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i de
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

Geometria analítica
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i de raonament matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Predicció de conseqüències.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificar i plantejar problemes rellevants, realitzar observacions directes
i indirectes, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.

Trigonometria
Programació

CONTINGUTS

• Comprendre i aplicar el teorema del sinus i del
cosinus i el mètode de les tangents.

• Definicions d’angle. Angle positiu i angle negatiu.
• Mesura d’angles en el sistema sexagesimal. Pas
de la forma complexa a la incomplexa, i a l’inrevés.
• Mesura d’angles en radiants. Pas de radiants a
graus, i a l’inrevés.
• Càlcul de les raons trigonomètriques d’un angle
agut, dels angles complementaris i dels angles
de 30º, 45º i 60º.
• Càlcul de les raons trigonomètriques amb la calculadora.
• Coneixement de les propietats de les raons trigonomètriques.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Sap mesurar angles en el sistema sexagesimal
i en radiants, i sap fer la conversió dels angles sexagesimals a radiants, i a l’inrevés.
• Caracteritza les raons trigonomètriques d’un angle i reconeix les seves propietats.
• Treballa amb la calculadora.
• Coneix les raons trigonomètriques dels angles
notables.

• Coneixement de les relacions trigonomètriques
fonamentals.

• Calcula les raons trigonomètriques d’un angle
qualsevol i sap calcular l’angle que té unes determinades raons trigonomètriques.

• Resolució de triangles rectangles.

• Sap resoldre triangles qualssevol.

• Descripció del sistema de referència d’angles.
• Estudi de les raons trigonomètriques d’un angle
qualsevol. Els segments trigonomètrics.

• Aplica els teoremes del sinus i del cosinus, així
com el mètode de les tangents, en la resolució
de triangles.

• Relació entre les raons trigonomètriques d’alguns
angles.

• Té l’hàbit de representar gràficament la informació necessària per a resoldre problemes.

• Coneixement dels teoremes del sinus i del cosinus.
• Resolució de triangles qualssevol.
• Comprensió del mètode de les tangents.
• Comprensió de la utilitat de la trigonometria.
• Interès per a disposar de tots els estris necessaris per a fer cada activitat.
• Càlcul de raons trigonomètriques amb el GeoGebra.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Definir el concepte d’angle.
• Mesurar angles en graus sexagesimals i en radiants.
• Canviar les mesures dels angles de graus sexagesimals a radiants, i a l’inrevés.
• Definir les raons trigonomètriques d’un angle.
• Calcular les raons trigonomètriques d’un angle.
• Utilitzar la calculadora per a calcular les raons trigonomètriques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Calcular les raons trigonomètriques d’un angle.

• Aplicació en distintes situacions i distints contextos del coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Resoldre triangles qualssevol.

• Transformació de la informació en coneixement.

Trigonometria
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Predicció de conseqüències.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals) del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i recepció de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

Funcions quadràtiques
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement del concepte de funció mitjançant
una expressió algebraica, una taula de valors o un
gràfic.

• Coneix les diferents formes que hi ha per a definir el concepte de funció.

• Creació del gràfic d’una funció. Interseccions
amb els eixos.
• Comprensió dels diferents paràmetres que caracteritzen una funció: imatges i antiimatges,
domini i recorregut, creixement i decreixement,
màxims i mínims relatius i absoluts, concavitat,
convexitat i punts d’inflexió.
• Diferenciació de funció lineal, constant i afí.
Exemples i caracteritzacions.
• Coneixement de les funcions quadràtiques.
Exemples i caracteritzacions.
• Identificació d’una paràbola.

• Identifica i calcula les imatges i antiimatges, el
domini i el recorregut d’una funció.
• Sap representar gràficament una funció i determina els punts d’intersecció amb els eixos.
• Caracteritza les funcions segons siguin creixents, decreixents o constants.
• Identifica els màxims i mínims absoluts i relatius
d’una funció.
• Localitza els intervals de concavitat i convexitat
i els punts d’inflexió d’una funció.
• Reconeix els diferents tipus de funcions existents.

• Dibuix d’una paràbola a partir del seu vèrtex.

• Caracteritza les funcions quadràtiques i n’identifica diferents exemples.

• Construcció d’una paràbola amb el Cabri Géomètre.

• Elabora gràfics de funcions quadràtiques.

• Interès per a conèixer quines tècniques o quins
models coneguts són aplicables a una situació
problemàtica donada.
• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s’està fent.

• Identifica i caracteritza una paràbola i un paraboloide.
• Calcula el vèrtex d’una paràbola i la dibuixa a partir d’aquest vèrtex.
• Identifica formes matemàtiques en el món que
ens envolta.

• Interès per a disposar de tots els estris necessaris per a fer cada activitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Reconèixer el concepte de funció.
• Calcular imatges i antiimatges d’una funció.
• Determinar el domini i el recorregut de les funcions.
• Diferenciar entre funcions creixents, decreixents
i constants.
• Reconèixer i caracteritzar una funció constant, lineal o afí.
• Reconèixer i caracteritzar una funció quadràtica.
• Calcular les imatges i antiimatges en una funció
quadràtica.
• Elaborar gràfics de les funcions quadràtiques.
• Identificar una paràbola i un paraboloide i calcular el vèrtex d’una paràbola.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals i de tota mena de suports.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.

Funcions quadràtiques
Programació

• Habilitat per a apreciar i gaudir amb l’art i amb altres manifestacions culturals.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en
situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.

• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Aplicació en distintes situacions i distints contextos del coneixement dels diferents tipus d’informació.
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtics.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Predicció de conseqüències.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificar i plantejar problemes rellevants, realitzar observacions directes
i indirectes, etc.).

Funcions 2
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement de la funció de proporcionalitat directa i inversa. La hipèrbola.

• Diferencia entre la funció de proporcionalitat directa i inversa.

• Identificació de la funció de proporcionalitat inversa fonamental. Característiques i representació gràfica.

• Reconeix les característiques principals de la hipèrbola i la dibuixa.

• Representació de funcions racionals. Tipus i caracterització de les funcions racionals més importants.

• Identifica les característiques principals de les
funcions de proporcionalitat inversa, prenent
com a exemple la funció de proporcionalitat inversa fonamental.

• Reconeixement de funcions exponencials. Característiques i representació gràfica.

• Reconeix les característiques de les funcions
racionals i representa funcions racionals senzilles.

• Resolució d’una funció exponencial per igualació
i per aproximacions successives.

• Caracteritza i representa les funcions exponencials senzilles.

• Definició de les funcions trigonomètriques. Funció sinus, funció cosinus i funció tangent. Representació gràfica i propietats.

• Coneix els diferents mètodes de resolució de les
equacions exponencials.

• Coneixement de les imatges i antiimatges en les
funcions trigonomètriques.
• Resolució d’equacions trigonomètriques.
• Càlcul dels paràmetres d’una funció amb el programa Funcions per a Windows.
• Interès per a disposar de tots els estris necessaris per a fer cada activitat.
• Interès per a contrastar els nous coneixements
amb els anteriors a fi d’establir-hi una coherència.
• Valoració de la importància de fer revisions globals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s’està fent.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar la funció de proporcionalitat inversa.
• Reconèixer les característiques de les funcions
de proporcionalitat inversa.
• Representar funcions racionals senzilles.
• Reconèixer i caracteritzar les funcions exponencials i resoldre equacions exponencials senzilles.
• Definir les funcions trigonomètriques: sinus, cosinus i tangent.
• Reconèixer les característiques de les funcions
trigonomètriques.
• Resoldre equacions trigonomètriques senzilles.

• Defineix i representa les funcions trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) i en reconeix les
característiques principals.
• Resol equacions trigonomètriques senzilles amb
l’ajuda de la calculadora científica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals i de tota mena de suports.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. Coneixement i reflexió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos comunicatius específics de cada àrea curricular.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

Funcions 2
Programació

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Transformació de la informació en coneixement.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre d’altres.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) del procés i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament d’actituds, motivació,
confiança en un mateix i gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades.
• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions directes i indirectes, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicació en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i acceptació de les
alienes.
• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

Probabilitat i combinatòria
Programació

CONTINGUTS

• Valorar l’esperança matemàtica d’un fenomen
aleatori i d’un joc.

• Presentació de fenòmens aleatoris i fenòmens
deterministes. La probabilitat.
• Descripció d’un esdeveniment o succés d’un
esdeveniment. Espai d’esdeveniments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Càlcul d’operacions amb esdeveniments: intersecció, unió i contrari.

• Reconeix la probabilitat com una part de les matemàtiques que estudia els fenòmens aleatoris.

• Descripció d’esdeveniments compatibles i incompatibles.

• Defineix els conceptes d’espai mostral, esdeveniment i espai d’esdeveniments.

• Presentació de la llei dels grans nombres.

• Realitza operacions amb esdeveniments utilitzant
l’àlgebra de Boole i diferencia els principals tipus
d’esdeveniments.

• Càlcul de la probabilitat d’un esdeveniment i de
la probabilitat de la unió de dos esdeveniments.
• Apicació de la regla de Laplace per a espais uniformes. Esdeveniments dependents i independents.
• Descripció de la probabilitat condicionada. Probabilitat de la intersecció de dos esdeveniments.
• Estudi del teorema de la probabilitat total.
• Presentació de la combinatòria. El mètode per a
aprendre a comptar. Permutacions, combinacions
i variacions de m elements.
• Elaboració d’experiments compostos. Càlcul de
probabilitats en experiments compostos.
• Presentació de l’àlgebra de Boole dels conjunts.
• Estudi de l’esperança matemàtica.
• Valoració de la utilitat de la probabilitat.
• Hàbit de representar gràficament la informació
necessària per a resoldre problemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Distingir entre fenòmens aleatoris i deterministes.
• Reconèixer les característiques principals dels diferents tipus d’esdeveniments.
• Definir la llei dels grans nombres.
• Reconèixer el concepte de probabilitat.
• Calcular la probabilitat d’esdeveniments.

• Sap definir la llei dels grans nombres i en posa
exemples.
• Reconeix i calcula la probabilitat dels diferents tipus d’esdeveniments.
• Entén i defineix el teorema de la probabilitat total a través d’exemples diversos.
• Aprèn a comptar a través de les fórmules de la
combinatòria.
• Sap aplicar les fórmules de les permutacions, les
combinacions i les variacions d’elements.
• Treballa la probabilitat i la combinatòria utilitzant
la regla de Laplace.
• Sap calcular l’esperança matemàtica d’un fenomen aleatori i d’un joc.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.
• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumentacions.
• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

• Definir el teorema de la probabilitat total.
• Comprendre el concepte de combinatòria.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Recomptar el nombre de grups d’elements que
compleixen una certa condició.

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions individuals i socials.

• Aplicar la regla de Laplace per a treballar la probabilitat i la combinatòria.
• Calcular amb l’àlgebra de Boole.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

Probabilitat i combinatòria
Programació

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre d’altres.

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Aplicació en distintes situacions i distints contextos del coneixement dels diferents tipus d’informació.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques) del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
• Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament d’actituds, la motivació,
la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Coneixement d’un mateix.
• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades.

• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.

• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

• Predicció de conseqüències.

• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder interpretar-la.

• Capacitat de comunicació en diferents contextos.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i acceptació de les
alienes.

Estadística
Programació

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descripció dels conceptes de variable estadística contínua o discreta. Rang d’una variable.

• Reconeix les variables estadístiques numèriques
contínues i discretes i sap posar-ne exemples.

• Treball amb variables de dades estadístiques amb
moltes dades. Intervals i marques de classe.

• Sap treballar amb variables estadístiques amb
moltes dades.

• Càlcul de la freqüència absoluta, acumulada i
relativa.

• Valora la importància dels intervals de classe
per a treballar amb variables amb moltes dades.

• Diferenciació entre tipus de gràfics: histograma
i polígon de freqüències.

• Sap calcular les freqüències absolutes, acumulades i relativa d’una variable.

• Coneixement dels paràmetres de centralització
amb variables agrupades: moda, mitjana aritmètica, mediana i desviació tipus.

• Coneix i sap elaborar els diferents tipus de gràfics estadístics.

• Utilització de percentatges, percentils i quartils.
• Obtenció gràfica de percentils.
• Elaboració de diagrames de caixa.

• Defineix i calcula els paràmetres de tendència
central i els paràmetres de dispersió.
• Sap treballar els percentatges, percentils i quartils, i en reconeix la utilitat.

• Coneixement de l’estadística i la probabilitat. La
funció de probabilitat. La campana de Gauss.
• Realització d’un treball complet d’estadística
amb l’Excel.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Hàbit de representar gràficament la informació
necessària per a resoldre problemes.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Interès per a la representació de gràfics.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Valoració de la utilitat de l’estadística i la probabilitat.
• Hàbit de fer tractaments estadístics a partir de
dades quotidianes (nombres, preus, resultats
esportius, etc.).

• Tractament de la informació per a memoritzar,
organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

• Identificar els dos tipus de variables estadístiques
numèriques, contínues i discretes.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Reconèixer els conceptes de rang, interval i marca de classe d’una variable estadística.
• Calcular les freqüències absolutes, acumulada i
relativa.
• Elaborar histogrames, polígons de freqüència i
diagrames de caixa.
• Calcular la mitjana aritmètica, la mediana i la
desviació tipus.
• Reconèixer la utilitat dels percentatges, els percentils i els quartils.
• Comprendre com s’estudien les variables amb
dades agrupades i calcular els diferents paràmetres.
• Relacionar estadística i probabilitat.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, àudiovisual, digital).
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
• Aplicació en distintes situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.
• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

Estadística
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.
• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius de la realitat.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions, etc.) per a
poder-la interpretar.
• Posada en pràctica dels processos de raonament que condueixin a la solució de problemes
o a l’obtenció d’informació.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre d’altres.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.
• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposició d’objectius i planificació i execució
de projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants; realització d’observacions directes i indirectes, etc.).
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicació en diferents contextos.
• Expressió de les pròpies idees i acceptació de les
alienes.

Estratègies per a la resolució de problemes
Programació

CONTINGUTS

• Tractament de la informació per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.

• Comprensió de l’enunciat d’un problema.
• Planificació de la resolució d’un problema.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Resolució i comprovació d’un problema.
• Introducció a la lògica matemàtica.
• Resolució de problemes utilitzant la lògica matemàtica.
• Resolució de problemes utilitzant la trigonometria.

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.
• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Resolució de problemes de polígons regulars.
• Presentació dels nombres poligonals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMPETÈNCIA DIGITAL

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús d’estratègies i de
tècniques diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

L’alumne/a ha de ser capaç de:
• Identificar les fases de la resolució d’un problema.
• Comprendre l’enunciat d’un problema.

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Planificar la resolució d’un problema.
• Resoldre i comprovar el resultat d’un problema.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprendre el concepte de lògica matemàtica.

• Comprensió i utilització de les relacions entre els
nombres.

• Identificar les diferents estratègies existents per
a resoldre problemes.
• Utilitzar la lògica i la trigonometria per a resoldre
problemes.
• Elaborar esquemes, fer raonaments i simplificar i cercar regularitats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Coneix les fases de resolució d’un problema:
comprèn l’enunciat, planifica la resolució, resol el
problema i comprova l’enunciat.
• Coneix estratègies per a la resolució de problemes: ús de la lògica matemàtica, ús de les fórmules de la trigonometria, elabora taules, esquemes, gràfics i dibuixos, treballa a partir de
l’assaig-error, simplifica i cerca regularitats.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.
• Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
• Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
• Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus de nombres, operacions, mesures, elements geomètrics, etc.) en
situacions reals o simulades de la vida quotidiana.
• Elaboració d’informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.
• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l’obtenció de la informació.
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
• Seguiment de determinats processos de pensament com la inducció i la deducció, entre altres.
• Aplicació d’algoritmes de càlcul o elements de la
lògica.

Estratègies per a la resolució de problemes
Programació

• Disposició favorable i de progressiva seguretat i
confiança vers la informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que contenen elements
i suports matemàtics.
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions necessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes individuals o col·lectius.

• Transformació de les idees en accions; és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.
• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants; realització d’observacions directes i indirectes, etc.).

