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1. OBJECTIUS 
 

1. Utilitzar el llenguatge matricial com a instrument per al tractament de situacions que 
comportin dades estructurades en taules. Fer servir les matrius amb destresa per a 
organitzar informació i per a transformar-la mitjançant les operacions corresponents. 
Utilitzar els determinants per a fer càlculs 

 
2. Reconèixer situacions i contextos no matemàtics on siguin aplicables els models 
matemàtics d’equacions i inequacions. Saber fer servir els sistemes d’equacions i 
d’inequacions en contextos no matemàtics, amb especial èmfasi en la seva 
representació geomètrica. 

 
3. Saber reconèixer models vectorials en situacions reals. Dominar el llenguatge 
vectorial com a instrument d’interpretació de fenòmens diversos. Més específicament, 
utilitzar amb destresa la relació entre direcció i pendent d’una recta, tot lligat amb la 
comprensió del concepte de paralꞏlelisme. 

 
4. Transcriure al llenguatge algebraic problemes expressats en llenguatge retòric, i 
resoldre’ls fent servir tècniques algebraiques. Reconèixer les matemàtiques com a 
instrument necessari per a la comprensió i investigació de la realitat, i ser capaç 
d’utilitzar-les per a la resolució de problemes. 

 
5. Comprendre i formalitzar el concepte de taxa de variació i de variació instantània, i 
dominar el càlcul de funcions derivades de les operacions amb funcions elementals. 
Ser capaç de fer servir en problemes pràctics el concepte de taxa de variació d’una 
funció i ser destre en el càlcul de funcions derivades senzilles. 

 
6. Comprendre el concepte de derivada i aplicar-lo a l’estudi de funcions i a situacions 
reals. Ser capaç d’interpretar i aplicar a situacions concretes la informació obtinguda 
de l’estudi de les funcions. Més en concret, ser capaç d’analitzar de manera detallada 
el comportament local i global d’una funció i resoldre problemes de tangència. 

 
7. Utilitzar amb soltesa la calculadora i l’ordinador per a facilitar càlculs, fer 
representacions gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer servir intelꞏligentment les 
TIC, ser capaç d’interpretar els resultats d’una operació automàtica en el context del 
problema que s’està resolent. 



PRESENTACIÓ MATÈRIA 

F-IT-006-02 R2 

 

 

 

2. UNITATS DIDÀCTIQUES i TEMPORITZACIÓ 
 
 

 
Avaluació Unitat Didàctica Assignació (hores) 

1a 1. Matrius 12 

1a 2. Determinants 9 

1a 3. Sistemes d’equacions lineals 10 

1a 4. Límits i continuïtat de funcions. 10 

2a 5. Derivades d’una funció. Càlcul de derivades. 12 

2a 6. Integrals indefinides 10 

2a 7. Integrals definides 10 

2a 8. Aplicacions de les derivades. 12 

3a 9. Representació de funcions. 10 

3a 10. Geometria en l’espai 12 

3a 11. Producte escalar 10 

3a 12. Producte vectorial i mixt 11 

TOTAL  128 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
 

El professor comença la classe amb un petit resum de la classe anterior i/o controlant 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. 

 
El llibre 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 de 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. 

 
El material utilitzat per fer classes és fonamentalment la pissarra i, segons la unitat didàctica, 
l’aprenentatge és reforça amb material audiovisual com presentacions en Powerpoint, recerca de 
informació en internet, utilització del moodle, ...... 

 
 

4. LLIBRE DE TEXT 
 
Apunts del professor. 
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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. 
 
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. 


