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1 Principis del treball competencial durant el curs 
La base del treball en matemàtiques té per objectiu l’assoliment de les competències bàsiques, 

tant les pròpies com les generals de l’etapa 

1.1 Competències generals  
CCLA. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

CAC. Competències artística i cultural 

TICD. Tractament de la informació i competència digital 

CAA. Competència d’aprendre a aprendre 

CAIP. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

CCIMF. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

CSC. Competència social i ciutadana 

 

1.2 Competències específiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensió resolució de problemes 

CM1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 

utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 

CM2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 

CM3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses 

CM4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 

Dimensió raonament i prova 

CM5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les 

afirmacions que es fan en matemàtiques 

CM6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 

Dimensió Connexions 

CM7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per 

analitzar situacions i per raonar 

CM8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i 

cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 

Dimensió comunicació i representació  

CM9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi 

de representació com a estratègia de treball matemàtic 

CM10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres 

CM11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir 

coneixement a partir d’idees matemàtiques 

CM12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i 

visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics 
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2 Síntesi de les estratègies didàctiques en referència a 
aprenentatge i diversitat:  

2.1 Tipologies d’activitats 
a) Activitats d’avaluació inicial: Pensades per a revisar els temes i competències 

treballats en cursos anteriors. N’hi ha de diversos tipus: Des d’un petit control, 

passant per llistes d’exercicis amb dificultat creixent fins la realització d’activitats 

individuals o en grup de tipus transversal. 

b) Activitats d’introducció de nous continguts: Es plantegen problemes que l’alumne 

no pot resoldre d’una manera eficient, per motivar la necessitat dels nous 

continguts o metodologies. 

c) Activitats de consolidació i de síntesi: llistes d’exercicis amb dificultat creixent 

(per a que els alumnes de diferents graus d’assoliment puguin treballar de forma 

progressiva) i realització d’activitats individuals o en grup de tipus transversal 

(petites recerques o projectes) on tots els alumnes puguin participar sigui quin 

sigui el seu nivell. 

d) Pràctiques d’informàtica 

2.2 Activitats d’avaluació  
Qualsevol de les activitats anteriors pot ser recollida com a activitat d’avaluació, en 

especial les petites recerques, projectes i pràctiques informàtiques. Al final de cada 

tema (amb alguna excepció) es realitzarà un control escrit del tema. Ela controls poden 

ser adaptats, sobretot en casos de PI o d’adaptació curricular. Quan sigui així es 

notificarà a la família 

2.3  Organitzacions d’aula i utilització d’espais 
a) Prenent com a base l’aula del grup amb les posicions que estableixi el tutor, es 

treballarà individualment i també es realitzaran els canvis necessaris per a 

fomentar el treball en parelles i en petits grups que aniran canviant al llarg del 

curs.  

b) Periòdicament es faran servir els equipaments informàtics, ja sigui a l’aula 

informàtica o els ipads o portàtils a l’aula. Excepcionalment pot utilitzar-se el 

mòbil com a eina de treball. 
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2.4 Organitzacions de professorat  
Impartida per Pilar Tarriel (3r ABD), Teresa Martínez (3r C), Joan Gómez (1 h 3r 

BD), Esther Sanchís (1 h 3r A) 

 

 

 

3 Connexions amb altres matèries i planificació transversal. 
 

La matèria de matemàtiques està intrínsecament implicada amb matèries de l'ESO: 

Física i química:  

- Unitats de mesura 

- Notació científica 

- Llenguatge algebraic, equacions i sistemes 

- Funcions 

Biologia i geologia 

- Unitats de mesura 

- Notació científica 

- Llenguatge algebraic, equacions i sistemes 

- Funcions    

Tecnologia              : 

- Unitats de mesura 

- Notació científica 

- Llenguatge algebraic, equacions i sistemes 

- Funcions 

- Pràctiques informàtica 

   Visual i plàstica: 

- Geometria(transformacions pla) 

- Teorema de Tales i semblança 

Ciències socials             : 

- Estadística 

- Interpretació de gràfics funcionals 

 

La transversalitat de la matèria es concreta en el seu desenvolupament tant a les 

explicacions d’aula com en els treballs d’investigació i projectes realitzats per l’alumnat 
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4 Organització de la matèria  
 

4.1 Primera Avaluació 

Continguts 

Tema 1: Nombres racionals 

Operacions amb fraccions 

Pas de fracció a decimal i viceversa (tots els casos) 

Resolució de problemes amb fraccions i percentatges, especialment els que fan referència a 

augments i descomptes 

Potències d’exponent enter i propietats 

Notació científica 

Tema 2: Equacions i sistemes 

Resolució d’Equacions de primer grau 

Resolució de sistemes(substitució, igualació, reducció) 

Interpretació geomètrica d’un sistema. Mètode gràfic 

Classificació i determinació del nombre de solucions d’un sistema 

Resolució de problemes utilitzant equacions i sistemes 

Tema 3: Polinomis i equació de 2n grau 

Revisió d’operacions algebraiques i valor numèric 

Productes notables 

Factor comú 

Resolució d’equacions de 2n grau 

Resolució de problemes utilitzant equacions de segon grau 
 

Bloc de continguts 

treballats: 

 

 Numeració i càlcul 

 Canvi i relacions 

 

Continguts Clau 

treballats 

 

CC1 Sentit del nombre 

i de les operacions 
CC2 Raonament 

proporcional 

CC3Càlcul (mental, 

estimatiu, algorísmic , 

amb calculadora 

CC4 Llenguatge i 

càlcul algebraic 

 

Recursos: 

Llibre de text Mac Graw Hill 

Moodle de recursos 

Recursos web (EDAD,...) 

Geogebra (interpretació geomètrica d’una equació i d’un sistema) 

Full de càlcul (ús de fórmules) 

Competències treballades a partir de: 

- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents maneres de 

resoldre un mateix problema 

- Realització d’exercicis per parelles o en grups  

- Resolució de problemes proposats pels companys 

- Realització de treballs en grup   

Es prioritzaran les competències: 

CM1,CM2,CM3,CM4, CM9,CM10,CM12;TICD,CAA,CAIP 

Avaluació: 
- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en el treball 

en grup, actitud     15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  (aspectes 

formals)                                          15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat, petits controls i treballs 

individuals o en grup, projectes, informes )                     70% 
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4.2 Segona Avaluació 

Continguts  

Tema 4: Successions i progressions 

Concepte de successió. Terme general 

Progressions aritmètiques i geomètriques. Concepte i propietats 

Suma de termes d’una progressió aritmètica 

Tema 5: Funcions 

Imatge, antimatge, punts de tall amb els eixos, creixement i decreixement, màxims i mínims  

Taules de valors, gràfics 

Estudi sistemàtic de les funcions de proporcionalitat directa i inversa i funcions afins 

Pendent d’una recta 

Determinació de la recta paral·lela a una donada i de la recta per dos punts 

Tema 6: Estadística 

Elements d’un estudi estadístic (població, mostra, variable estadística i tipus (qualitativa i quantitativa 

discreta i contínua)  

Taules de freqüència de variables discretes i contínues 

Gràfics estadístics 

Paràmetres de centralització i dispersió 

Bloc de continguts treballats: 

 

 Numeració i càlcul 

 Canvi i relacions 

 Estadística i atzar 

 

Continguts Clau treballats: 

CC5: Patrons, relacions i 

funcions 

CC6: Representació de funcions: 

gràfics, taules i fórmules 

CC7: Anàlisi del canvi i tipus de 

funcions 

CC13: Sentit de l’estadística 

CC14: Dades, taules i gràfics 

estadístics 

CC15: Mètodes estadístics 

d’anàlisi de dades 

 

Recursos: 

Llibre de text Mac Graw Hill 

Moodle de recursos 

Recursos web (EDAD,...) 

Geogebra (funcions i gràfics estadístics) 

Full de càlcul (diversos càlculs amb pa i pg, funcions i gràfics 

estadístics) 

 

Competències treballades a partir de: 

- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents 

maneres de resoldre un mateix problema 

- Realització d’exercicis per parelles o en grups  

- Resolució de problemes proposats pels companys 

- Realització de treballs en grup    

Es prioritzaran les competències: 

CM1,CM2, CM8,CM10,CM11,CM12;TICD,CAA,CAIP 

 

Avaluació: 

- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en 

el treball en grup, actitud 15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  

(aspectes formals)                                          15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat didàctica, petits 

controls i treballs individuals o en grup, projectes, 

informes )                             70% 
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4.3 Tercera Avaluació 

Continguts  

Tema 7: Transformacions Geomètriques 

Concepte i operacions amb vectors 

Isometries directes (Translació, rotació, simetria central) i inverses (simetria axial) 

Homotècies i semblances 

Tema 8: Geometria  

Tales, semblança, perímetres, àrees superfícies i volums  

Tema 9: Probabilitat 

Conceptes bàsics de probabilitat 

Càlcul de probabilitats 

Freqüència relativa i probabilitat 

Experiments compostos 

Bloc de continguts treballats: 

 

 Espai i forma 

 Mesura 

 Estadística i atzar  

 

 

Continguts clau treballats 

 

CC 8 Sentit espacial i 

representació de figures 

tridimensionals 

CC 9 Figures geomètriques, 

característiques, propietats i 

processo s de construcció 

CC10 Relacions i 

transformacions geomètriques 

CC11 Magnituds i mesura  

CC 12 Relacions mètriques i 

càlcul de mesures en figures 

CC 16 Sentit i mesura  de la 

probabilitat 

 

Recursos: 

Llibre de text Mac Graw Hill 

Moodle de recursos 

Recursos web (EDAD,...) 

Geogebra (funcions i gràfics estadístics) 

Full de càlcul (diversos càlculs amb pa i pg, funcions i gràfics 

estadístics) 

 

Competències treballades a partir de: 

- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents 

maneres de resoldre un mateix problema 

- Realització d’exercicis per parelles o en grups  

- Resolució de problemes proposats pels companys 

- Realització de treballs en grup    

Es prioritzaran les competències: 

CM1,CM2, CM8,CM10,CM12;TICD,CAA,CAIP 

 

Avaluació: 

- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en 

el treball en grup, actitud 15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  

(aspectes formals)                                          15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat didàctica, petits 

controls i treballs individuals o en grup, projectes, 

informes )                             70% 
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5 Avaluació de la matèria  
 

5.1 Criteris d’avaluació 

CM: Competència matemàtica 

Els que apareixen al decret de currículum 2015, que caldrà detallar en cada unitat didàctica 

 

Dimensió resolució de problemes 

1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques utilitzant 

diferents tipus de nombres (racionals), símbols i mètodes algebraics (equacions de 1r i 2n grau i 

sistemes d’equacions), i avaluar altres mètodes de resolució possibles, com per exemple l’assaig error 

o bé el càlcul numèric amb mitjans tecnològics. 

 

2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i determinar el tipus de funció 

(lineal o de proporcionalitat inversa) que pot modelitzar-les. També aproximar i interpretar taxes de 

variació a partir d’una gràfica, de dades numèriques o mitjançant l’estudi dels coeficients de 

l’expressió algebraica. 

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes amb una precisió adequada 

a la situació plantejada i comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el 

càlcul en la unitat de mesura més adequada.  

4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos, utilitzant la 

proporcionalitat geomètrica i les transformacions geomètriques, i relacionar-ho amb els mitjans 

tecnològics que actualment s’utilitzen per fer mesures indirectes. 

5. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres 

estadístics més usuals (mesures de centralització i dispersió) i valorar qualitativament la 

representativitat de les mostres utilitzades. 

6. Resoldre diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural en què cal aplicar els 

conceptes i tècniques del càlcul de probabilitats, arribant a successos compostos en casos senzills. 

Dimensió raonament i prova 

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, com la 

realització de conjectures, la seva justificació i generalització, així com la comprovació, el tempteig i 

el contrast amb diverses formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques. 

8. Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic propi i dels altres, a través del treball 

per parelles, en grup o bé la posada en comú amb tota la classe. 

Dimensió connexions 

9. Utilitzar models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i propietats d’altres blocs de les 

matemàtiques (per exemple, numèrics i algèbrics) i per a la resolució de problemes en contextos 

d’altres disciplines. També usar altres relaciones entre diverses parts de les matemàtiques que 

afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament. 

10. Reconèixer models numèrics (racionals i successions numèriques), funcionals (lineals i de 

proporcionalitat inversa), geomètrics (proporcionalitat geomètrica i transformacions geomètriques), 

estadístics i situacions aleatòries en contextos no necessàriament matemàtics o en d’altres matèries i 

utilitzar les seves característiques i propietats per resoldre situacions que apareixen en treballs 

realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària. 

Dimensió comunicació i representació 

11. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions quantitatives i 

informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat 

del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història. 

12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees o processos matemàtics. 
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CCLA. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Expressar verbalment i per escrit, amb pocs errors lingüístics i gramaticals, raonaments, relacions 

quantitatives i arguments diversos 

Comunicar-se de forma activa amb els companys, participant en les discussions i escoltant els altres 

Si és el cas, elaborar algun material audiovisual (tutorial, projecte,...)  

TICD. Tractament de la informació i competència digital 

Utilitzar el full de càlcul i el geogebra per realitzar càlculs, gràfics, raonaments i resoldre problemes 

Utilitzar el processador de textos, el cull de càlcul i les presentacions per l’elaboració de treballs 

Utilitzar el correu corporatiu, el google drive i/o el moodle com a font de recursos, comunicació, 

entrega de treball i eina de treball cooperatiu 

Utilització de recursos web, apps,...com a eines d’aprenentatge 

CAA. Competència d’aprendre a aprendre 

Utilitzar els propis errors com a font d’aprenentatge 

CAIP. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Fer preguntes, aportar idees, participar de forma activa a la classe 

Preocupar-se per preguntar els dubtes i els errors. 

Entregar les feines dins els terminis estipulats 

CSC. Competència social i ciutadana 

Comportar-se correctament. Tenir una actitud positiva envers la matèria i els companys 

Participar de forma activa en els treballs en grup 

Ajudar els companys 
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5.2 Gradació de competències 
CM: Competència matemàtica 

NIVELL 1:  Mínims per assolir la competència  

NIVELL 2:  Assoliment notable 

NIVELL 3: Assoliment excel·lent 

CM1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 

utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Entén el significat del vocabulari, explica 

l’enunciat del problema amb les seves 
pròpies paraules i construeix expressions 

aritmètiques o dibuixos , que corresponen 

a l’enunciat del problema.  
Planteja equacions i sistemes elementals 

Identifica clarament les dades i les 

incògnites, elabora dibuixos, petits gràfics, 
taules o esquemes 

Utilitza llenguatge algebraic, planteja 

equacions i sistemes 

 Selecciona les dades més rellevants, 

Identifica els aspectes matemàtics 
implicats en el problema.  

Escull el model més adient per descriure, 

en llenguatge matemàtic o a través d’una 
representació matemàtica, el que el 

problema planteja. 

CM2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Desenvolupa processos de resolució curts.  

Resol equacions i sistemes simples, 

problemes per tempteig, resol problemes 
geomètrics senzills. Interpreta gràfics 

funcionals i estadístics.  

Genera gràfics a partir de situacions 
diverses situacions. 

 Pocs errors en les unitats de mesura i en 
els càlculs 

Té habilitat en els càlculs.  

Resol problemes complexos (geomètrics o 

amb equacions o sistemes més complicats)   
Interpreta i genera gràfics funcionals i 

estadístics en contextos diversos. Utilitza 

bé les unitats de mesura. Comprova la 
viabilitat de la solució 

Calcula correctament. 

Resol problemes complexos 

Interpreta i genera gràfics funcionals i 
estadístics en contextos diversos. Planifica 

l’estratègia de resolució i és capaç de 

justificar-la, utilitza les eines 
matemàtiques més adequades.  

Dóna clarament la resposta amb les unitats 
adequades al problema i comprova la seva 

adequació 

M3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses 

 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Executa procediments curts, els revisa i, si 
localitza errors, els corregeix 

Si no resol un problema amb el 

procediment usual intenta resoldre’l amb 
procediments alternatius 

Executa correctament processos de 
resolució en situacions diverses. Intenta 

mètodes alternatius per resoldre un mateix 

problema i contrasta el mètode utilitzat 
pels companys 

I a més intenta buscar sempre el mètode de 
resolució més adequat 

 

M4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Genera problemes a partir d’una solució 

donada en els casos més senzills. 

De vegades pregunta el per què d’un 
procediment o metodologia 

Genera problemes a partir d’una solució 

donada 

Pregunta el per què dels procediments o 
metodologies 

A més intenta anar més enllà i es pregunta 

si hi ha mètodes més eficients o si les 

donades es poden generalitzar 

M 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les 

afirmacions que es fan en matemàtiques 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Troba exemples i paral·lelismes(situacions 

similars on aplicar el mateix raonament) 

per justificar algunes afirmacions. Li costa 
explicar-se 

Troba exemples, contraexemples, 

paral·lelismes i comença a regeralitzar. 

S’explica força bé 

Troba exemples, contraexemples, 

generalitza, particularitza, contrasta i 

argumenta correctament 

M 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Donada una situació contextualitzada, 

assigna noms matemàtics als diferents 

A més, utilitza eines matemàtiques com el 

raonament geomètric, proporcional, 

A més, explica a altres persones i elabora 

esquemes o guions 
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elements i busca relacions entre ells. 

Realitza càlculs, interpreta gràfics 

algebraic o estadístic per resoldre 

situacions concretes 

M 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per 

analitzar situacions i per raonar 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Relaciona conceptes bàsics del mateix 

bloc de continguts. 
Fa connexions simples amb altres parts de 

la matemàtica. 

 

Usa relacions geomètriques per analitzar 

situacions numèriques i algebraiques. 
Usa relacions i equivalències numèriques 

per analitzar situacions d’atzar i 

estadístiques. 

Relaciona procediments amb els conceptes 

implicats. 

Proposa connexions no treballades però 

significatives. 
 

M 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i 

cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 

 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

 
Reconeix situacions on aplicar la 

proporcionalitat directa 

Identifica elements geomètrics del seu 
voltant i els representa esquemàticament.  

Elabora taules i gràfics funcionals a partir 

de situacions quotidianes  
Agrupa dades en taules i elabora gràfics 

estadístics 

 

Distingeix entre situacions de 
proporcionalitat directa i inversa  

Identifica elements geomètrics, els 

representa i troba relacions entre les dades. 
Elabora taules i gràfics. Dedueix fórmules 

Utilitza càlculs algebraics per resoldre 

problemes contextualitzats 
 

Reconeix l’estructura matemàtica 
implicada i en fa ús per analitzar la 

situació i obtenir models funcionals, 

geomètrics o estadístics. 
 

 

M 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el 

canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic 

 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Utilitza representacions matemàtiques 

simples. 

Interpreta gràfics estadístics i funcionals. 

Representa una situació de diverses 

maneres. 

Valora la representació més adient per a 
una situació donada. 

Utilitza amb naturalitat representacions 

matemàtiques més complexes. 

Justifica el criteri amb què escull una o 
una altra representació. 

M 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels 

altres 

CCLA. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Expressa de forma entenedora les seves 

idees tant oralment com per escrit 

Tradueix relacions elementals del 
llenguatge algebraic al comú  

 

Expressa de forma clara les seves idees 

tant oralment com per escrit i segueix les 

dels companys 
Utilitza terminologia matemàtica 

Tradueix relacions senzilles del llenguatge 

algebraic al comú i viceversa 

Explica clarament el seu raonament, entén 

el dels altres i sap justificar-los o rebatre’ls  

Tradueix relacions  complexes del 
llenguatge algebraic al comú i viceversa 

Utilitza llenguatge matemàtic 

M 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir 

coneixement a partir d’idees matemàtiques 

CSC. Competència social i ciutadana 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Comunica correctament els resultats de les 

tasques realitzades. 

Es responsabilitza d’allò que té 
explícitament assignat en el seu grup de 

treball. 

Té una relació correcta amb els companys 
o membres del grup i participa en els 

debats de treball. 

 

Fa el que li toca en el treball de grup i 

col·labora aportant coneixements i 

respostes a les preguntes formulades per la 
resta de membres de l’equip. 

Afavoreix les relacions interpersonals en 

el grup, participa activament en les 
discussions de treball, col·labora i 

dinamitza l’equip. 

Usa i gestiona mitjans diversos per 
comunicar i construir coneixement. 

Comunica el treball amb el suport dels 

recursos apropiats, explica, raona i 

justifica el procés escollit, interpreta els 
resultats i fa propostes  

Col·labora en el treball de l’equip aportant 

idees i estratègies  
Afavoreix les relacions interpersonals i 

entre els diferents grups, genera noves 

discussions de treball, dinamitza i lidera 
l’equip. 

Usa i gestiona, per pròpia iniciativa, 
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mitjans diversos per comunicar i construir 

coneixement 

M 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i 

visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics 

TICD. Tractament de la informació i competència digital 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Utilitza eines de mesura directes (regle, 
metro goniòmetre, balança,... ) amb pocs 

errors 

Utilitza les funcions de càlcul bàsic, el 
càlcul amb fraccions i de paràmetres 

estadístics de la calculadora amb pocs 

errors. 

Utilitza els editors de textos i 

presentacions, els aspectes bàsics del full 

de càlcul i del GeoGebra  
Utilitza el full de càlcul i el geogebra per 

obtenir gràfics funcionals i estadístics 
  

Utilitza eines de mesura directes sense 
errors 

Utilitza les funcions de càlcul bàsic, el 

càlcul amb fraccions, potències, arrels i de 
paràmetres estadístics de la calculadora 

sense errors. 

Utilitza correctament els editors de textos i 
presentacions, els aspectes bàsics del full 

de càlcul i algun element més complex del 

GeoGebra  
Utilitza el full de càlcul i el geogebra per 

obtenir gràfics funcionals i estadístics amb 

diversos formats i paràmetres estadístics 

A més,  
Domina el full de càlcul, el GeoGebra (és 

capaç de fer construccions geomètriques, 

simulacions, animacions...) i els 
programes per a l’elaboració de diagrames 

i gràfics funcionals i estadístics. 

Utilitza i interpreta els gràfics funcionals 
en contextos diversos. 

Calcula i interpreta els paràmetres 

estadístics, utilitza la representació gràfica 
més adient i en treu conclusions. 

 

CAA. Competència d’aprendre a aprendre 
 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

 Acostuma a estar atent i a fer les tasques 

que se li encomanen i a corregir els errors.  

  

Escolta i pregunta el que no entén, fa les 

feines, les corregeix i pregunta on i per 

què s’ha equivocat 

Escolta activa. Fa les feines, les corregeix 

i busca i raona on s’ha equivocat 

CAIP. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Té la llibreta estructurada. Acostuma a 
intentar fer les feines per ell mateix. 
Pregunta dubtes i demana ajuda  
 

Llibreta completa, corregida i ben 

estructurada. Intenta fer les eines per ell 

mateix. Pregunta dubtes. Fa activitats 
addicionals si se li donen 

 

Llibreta completa, corregida, estructurada 

i amb anotacions. Demana activitats 

addicionals i les fa. Intenta avançar-se a 
les explicacions i buscar mètodes 

alternatius 

 

 Tipus d'activitats per a l'assoliment de les competències graduades. 

a) Controls 

b) Treballs en grup 

c) Tasques individuals a entregar 

d) Pràctiques informàtiques 

 Procediments de seguiment per a l'avaluació. 

a) Observacions d’aula 

b) Recollida d’activitats individuals avaluables 

c) Avaluació de treballs en grup o projectes (informe individual, producte, exposició 

oral, coavaluació)  

d) Realització d’un control a cada tema 
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5.3 Recuperació de la matèria durant el curs. 

Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l'avaluació hauran de: 

 realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d'entregar 

puntualment (30% de la nota de recuperació) 

 i fer un examen (70% nota de recuperació). Si no s’entreguen les activitats no es 

podrà fer l’examen. 

 

5.4 Criteris de qualificació 
 Per a les notes parcials trimestrals: 

a) Competències específiques (CE): 70% de la nota. 

- Indicadors CE: Activitats d’avaluació  (controls d’unitat didàctica, petits controls i 

treballs individuals o en grup, projectes )       

- Càlcul de la nota CE a partir dels indicadors: recollir les competències específiques 

demanades en cada treball es qualifica amb la nota 10. Si en manquen es fa un càlcul 

proporcional d’acord amb les CE que hi han de ser presentades. 

b) Competències transversals i lingüístiques (CT): 15 % de la nota. 

a. Presentació formal d’informes, treballs i llibretes: portada/índex/introducció/ 

continguts/conclusió/ fonts documentals/ annexos. 

b. Correcció lingüística 

- Indicadors CT: mitjana de la nota de CT de les diferents activitats realitzades i 

avaluades. 

c) Competències metodològiques (CM): 15 % de la nota. 

Assistència a classe i retards , treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en 

el treball en grup, actitud   

 Nota de cada avaluació: S’aplica el percentatge atorgat a cada bloc de competències 

(avaluat sobre 10): Nota CE x 70% + Nota CT x 15% + Nota CM x15 %. 

Recuperació durant el curs: Cada trimestre els alumnes que no hagin superat 

l'avaluació hauran de: 

 realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d'entregar 

puntualment (30% de la nota de recuperació) 

 i fer un examen (70% nota de recuperació). Si no s’entreguen les activitats no es 

podrà fer l’examen. 
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 Nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny: S’obtindrà fent la mitjana 

de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin superiors a l’aprovat.  

Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què algun trimestre  tingui 

una qualificació inferior.  

      L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova 

de recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà 

d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  

que  podrà obtenir serà de “assoleix”  

       La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres. 

 

 

5.5. Recuperació alumnes pendents durant el curs següent: 

 

Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts 

següents : 

 Aprovar un examen extraordinari de recuperació de matemàtiques pendents (se’n farà un 

durant el primer quadrimestre) 

 Aprovar  com a mínim dos  trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual  

 Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny. 

 
 


