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1. SABERS: 

Anàlisi 

Sentit numèric 

 
Relacions 

 
- Els nombres complexos com a solucions d’equacions polinòmiques dins del seu 
context històric. 

 
Sentit de la mesura 

 
Canvi 

 
- Estimació o càlcul del valor d'un límit a partir d'una taula, un gràfic o una expressió 
algebraica en el context del treball amb funcions per analitzar-ne la continuïtat. 

 
- Construcció del concepte de derivada d’una funció a partir de l'estudi del canvi de la 
funció en diferents contextos. 

 
Sentit algebraic 

 
Patrons 

 
- Generalitzar patrons fent servir funcions definides explícitament i recursivament 
Fer servir fulls de càlcul o Geogebra per generalitzar funcions recursivament o 
explícitament 

 
Model matemàtic 

 
- Determinar la classe de funció (polinòmiques, exponencials, irracionals, racionals, 
logarítmiques, trigonomètriques i funcions a trossos) que modelitza relacions 
quantitatives en contextos diversos: científics, socials i propis de les matemàtiques. 
Ús d’eines tecnològiques per a determinar els models funcionals més apropiats en 
contextos diversos o per resoldre les equacions que se’n desprenen. 

 

Igualtat i desigualtat 

 
- Resolució d’equacions, inequacions i sistemes per trobar solucions a reptes que es 
plantegin a partir de la modelització d’una situació. 
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Relacions i funcions 

 
- Anàlisi, representació e interpretació de relacions quantitatives fent servir eines 
tecnològiques quan sigui necessari. 

 
- Estudi de les propietats de diverses classes de funcions: polinòmiques, exponencials, 
irracionals, racionals, logarítmiques, trigonomètriques i funcions a trossos. 

 
Ús de l’àlgebra simbòlica en la representació i explicació de relacions matemàtiques 
en diferents contextos. 

 
Pensament computacional 

 
- Formulació, resolució i anàlisi de problemes en contextos diversos amb les eines i els 
programes més adequats. 

 
- Comparació d’algorismes alternatius per resoldre el mateix problema mitjançant 
raonament lògic. 

 
Geometria 

Sentit numèric 

Sentit de les operacions 

 
- Addició i producte escalar de vectors al pla: propietats i representacions, fent també 
ús de Geogebra per fer les representacions. 

 
Sentit de la mesura 

 
Mesura 

 
- Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures angulars en 
problemes de resolució de triangles. 

 
Sentit Espacial 

 
Formes geomètriques de dues dimensions 

 
- Anàlisi de les propietats i les característiques fonamentals d’objectes geomètrics de 
dues dimensions. 

 

- Resolució de problemes relatius a objectes geomètrics en el pla representats amb 
coordenades cartesianes. 
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Localització i sistemes de representació 

 
- Representació i exploració, amb ajuda d’eines digitals, de les relacions entre objectes 
geomètrics al pla (transformacions geomètriques moviments en el pla, isometries, 
congruència i semblança). 
- Selecció de l’expressió algebraica més adequada per expressar objectes geomètrics 
en funció de la situació a resoldre. 

 
Visualització, raonament i modelització geomètrica 

 
- Representació d'objectes geomètrics al pla mitjançant eines digitals incloses les 
funcions i les figures que es poden formar a partir d’un punt en moviment en un lloc 
geomètric a partir de les seves propietats. 
- Utilització de models matemàtics (geomètrics, algebraics, grafs...) en la resolució de 
problemes al pla vinculats a contextos connectats amb altres disciplines i àrees 
d’interès inclosos els arístics. 
- Validació per mitjà de la deducció i la demostració de teoremes i/o Conjectures 
geomètriques en el pla i comprovació amb eines digitals (GeoGebra) 
- Modelització de la posició i el moviment d'un objecte al pla mitjançant vectors. 
Visualització a partir de paràmetres (punts lliscants) amb el GeoGebra. 

 
Sentit Algebraic 

 
Model matemàtic 

 
- Ús de les matrius i les seves operacions per modelitzar moviments en el pla 
(isometries, congruència i semblança) 

 
Igualtat i desigualtat 

 
- Resolució d’equacions, inequacions i sistemes per trobar solucions a reptes que es 
plantegin a partir de la modelització d’una situació. 

 
Relacions i funcions 

 
- Ús de l’àlgebra simbòlica en la representació i explicació de relacions matemàtiques 
en diferents contextos. 

 
Pensament computacional 

 
- Formulació, resolució i anàlisi de problemes en contextos diversos amb les eines i els 
programes més adequats. 

 

Comparació d’algorismes alternatius per resoldre el mateix problema mitjançant 
raonament lògic 
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Probabilitat i Estadística 

Sentit numèric 

Compteig 

 
- Ús de tècniques de comptatge (diagrames d’arbre, permutacions, combinacions, 
variacions) per a resoldre problemes en què s’hagin de comptar elements d’un conjunt. 

 
Sentit de la mesura 

 
Mesura 

 
- Anàlisi de la incertesa associada a un fenomen aleatori a través de la probabilitat. 

 
Sentit estocàstic 

 
Distribució: organització i anàlisi de dades 

 
- Organització de les dades procedents de variables bidimensionals a través de la 
distribució conjunta i les distribucions marginals i condicionades. Anàlisi de la 
dependència estadística. 

 
- Ús i diferenciació entre la regressió lineal o la quadràtica per a l’estudi de la relació 
entre dues variables, valorant la pertinença dels diferents ajustaments. 

 
- Ús del coeficient de correlació lineal per a quantificar la relació lineal entre dues 
variables. Anàlisi de la seva fiabilitat per a fer prediccions en diferents contextos, en 
particular els científics i tecnològics. 
- Ús de la calculadora, el full de càlcul o programari específic en l'anàlisi de dades 
estadístiques. 

 
Predictibilitat i incertesa 

 
- Càlcul de la probabilitat d’un succés a partir del concepte de freqüència relativa. 
- Càlcul de probabilitats en experiments simples a través de la regla de Laplace en 
situacions d'equiprobabilitat i en combinació amb diferents tècniques de recompte. 

 
Inferència 

 
- Disseny d'estudis estadístics fent ús de les eines digitals per a respondre a reptes o 
problemes susceptibles de ser tractats amb mètodes estadístics. 
- Anàlisi de mostres unidimensionals i bidimensionals amb eines tecnològiques amb la 

finalitat d'emetre judicis i prendre decisions. 
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Sabers socioemocionals 

 
Creences, actituds i emocions 
- Habilitats d'autoregulació encaminades a descobrir els propis espais de millora i de 
recorregut personal. 
- Predisposició a endinsar-se en determinats aspectes de l’abstracció matemàtica com 
a únic camí per millorar la seva aplicabilitat. 
- Perseverança en la consecució d’una fita explorant i redefinint, si cal, les estratègies 
necessàries en el creixement personal. 
- Capacitat creativa fent propostes matemàtiques innovadores relacionades amb 
aspectes artístics, culturals, socials i tecnològics en els que el gaudi de fer 
matemàtiques hi sigui present. 
- Habilitat en identificar les confusions conceptuals pròpies que determinen els errors 
que es fan en matemàtiques valorant-la com una important font d’aprenentatge. 

 
Presa de decisions 
- Capacitat de posar en pràctica estratègies concretes que ajudin a superar confusions 
conceptuals pròpies. 
- Destreses per explorar i valorar diferents estratègies en el tractament matemàtic d’un 
problema o situació. 
- Destreses a l’hora de millorar les estratègies d’aprenentatge a partir dels 
suggeriments de millora que es fan en les avaluacions, i coavaluacions. 
- Capacitat de prendre decisions personals a partir d’una anàlisi crítica d’una situació 
susceptible de ser tractada amb argumentació matemàtica. 

 
Inclusió, respecte i diversitat 
- Capacitat d’escoltar, respectar i provar estratègies matemàtiques proposades per una 
altra persona. 
- Habilitat en aportar idees i arguments que ajudin a l’aprenentatge dels companys. 
- Capacitat de consensuar opinions i estratègies diverses a l’hora de prendre una 
decisió colꞏlectiva en el desenvolupament d’una activitat matemàtica. 
- Apreciar l’èxit colꞏlectiu com un èxit individual. 
- Apreciació de la contribució de les Matemàtiques i el paper de matemàtics i 
matemàtiques al llarg de la història en múltiples aspectes que ens envolten, tant de 
l’àmbit artístic, cultural, social, científic i tecnològic. 

 
2. UNITATS: 
3.  
1. Nombres Reals 
2. Equacions, inequacions i sistemes 
3. Trigonometria 

4. Funcions 
5. Límit d’una funció. Continuïtat 
6. Derivada d’una funció 
7. Aplicacions de la derivada. Representació de funcions 
8. Geometria analítica 
9. Estadística i probabilitat 

 



PRESENTACIÓ MATÈRIA 

F-IT-006-02 R4 

 

 

3. TEMPORITZACIÓ: 
 

Avaluació Unitat Didàctica Assignació 
(hores) 

1a Nombres Reals 12 

1a Equacions, inequacions i sistemes 12 

1a Trigonometria 11 

2a Funcions 13 

2a Límit d'una funció. Continuïtat 11 

2a Derivada d'una funció. 11 

3a Aplicacions de la derivada. Representació de funcions 13 

3a Geometria analítica 11 

3a Estadística i probabilitat 11 

TOTAL  105 

 
4. METODOLOGIA: 

 
El professor comença la classe, normalment, amb un petit resum de la classe anterior i 
corregint els deures. A continuació explica els continguts corresponents a la sessió i la 
seva aplicació pràctica, fent preguntes i demanant la colꞏlaboració dels alumnes amb 
freqüència. 
Al finalitzar una unitat didàctica es fan exercicis i problemes i es fan preguntes de 
comprensió als alumnes. 
El llibre de l’assignatura, s’utilitza com a suport teòric i per a la realització de la majoria 
d’exercicis i problemes. Per realitzar moltes de les activitats, els alumnes han de 
disposar d’una calculadora científica. 
A part del llibre, es recomana a l’alumne portar una llibreta on agafi les seves 
anotacions i realitzi les activitats. El disseny de les activitats d’aprenentatge consistirà 
en una selecció i seqüenciació acurada dels continguts a treballar, amb activitats 
d’aprenentatge estructurades i amb durades temporals raonables. 
L’organització de l’aula s’adequarà a les característiques de l’activitat que es proposi, 
prioritzant el treball individual però sense desestimar el treball en grup cooperatiu. 

 

5. LLIBRE DE TEXT: 
 
Apunts del professor. 
 

6. CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA. 
Avaluació inicial. 
Es farà una prova a l’inici del curs per conèixer quins són els coneixements previs de 
l’alumnat. 
Aquesta avaluació inicial té només un caràcter informatiu per al professorat sobre la 
situació del grup i de l‘alumnat, sense repercussió en la nota de la matèria. 
Avaluació trimestral. 
Serà contínua i individualitzada. 
Els elements per avaluar seran les observacions recollides pel professorat, les activitats i 
les proves escrites realitzades durant la durada del crèdit. 
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El criteri de valoració es farà en la proporció: Sabers i competències: 90%
 Procediments: 10% 
Aquesta valoració s’obté mitjançant la realització de proves escrites i de la valoració dels 
treballs, exercicis i procediments mostrats a classe. 
Es descomptarà de la nota 0,05 punt per cada errada d’ortografia als exàmens, amb 
màxim 1 punt. 
L’alumnat que no aprovi algun trimestre tindrà una prova de recuperació en data a 
determinar pel professorat. 
Avaluació final. 
La nota final serà la mitjana de les notes trimestrals sense cap nota inferior a 3. 
Per a superar la matèria caldrà treure una nota mitja de 5 com a mínim. 
A final del curs es realitzarà una recuperació dels continguts no assolits mitjançant una 
prova escrita. 
Al mateix temps també hi haurà una prova per a millorar la nota final. 
 
7. CONTROL D’ASSISTÈNCIA. 
L'assistència de l’alumnat és obligatòria. Quan una persona falta o arriba tard té 48 hores 
des de que s’incorpora, per a justificar les faltes a través de l’agenda. Aquesta justificació 
caldrà ensenyar-la al professorat corresponent. No es podrà justificar via telefònica ni per 
correu electrònic. 
L’alumnat és el responsable de posar-se al dia en cas d’haver faltat. 
Pèrdua del dret d’examen. 
D’acord amb l’article 96 de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): 

- L’alumnat que tingui un 20% o més de faltes d’assistència en el conjunt de matèries 
del curs acadèmic, pot ser objecte d’expedient sancionador. 

- L’alumnat que superi en un 10% les faltes d’assistència pot perdre el dret a la 
convocatòria ordinària. 

En cas de faltar a un examen i sol·licitar repetir la prova, l'alumnat haurà de presentar un 
document oficial (màxim després de 24 h. a la incorporació al centre) i emplenar el 
justificant disponible al Moodle de tutoria.  
Els motius pels quals es podrà repetir algun examen o pràctica: 

- Ingrés hospitalari. 
- Visita mèdica en cas d’indisposició. 
- Assistència a proves mèdiques programades. 
- Assistència als jutjats. 
- Traspàs d’un familiar. 
- Presentació a exàmens o proves oficials. 

L’alumnat que arribi tard a classe tindrà un avís d’amonestació. Quan s’acumulin 3 retards 
esdevindrà una falta d’assistència. 
L’acumulació de retards podrà ser objecte d’amonestació. 

 


