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▬ Introducció

Aquest Departament considera que les matemàtiques en una Ensenyança Secundària han de
tindre com a objectiu general: Dotar els i les alumnes de recursos que els permeten enfrontar-se a
la resolució de problemes, trobant-ne solucions, tant dins del camp matemàtic com en altres
situacions dins del seu entorn habitual.
Entenem com a problema una situació que implica un objectiu o propòsit que cal aconseguir, hi
ha obstacles per a aconseguir eixe objectiu i requerix deliberació, ja que qui ho afronta no coneix
cap algoritme per a resoldre'l. No es tracta per tant de simples exercicis d'aplicació de tècniques
ja conegudes encara que este tipus de pràctiques també són necessàries per a arribar a assolir els
recursos que permeten resoldre un verdader problema. Els coneixements que considerem
necessaris inclouen estratègies generals, conceptes matemàtics, estructures conceptuals i
destreses i tècniques algorítmiques.
Les matemàtiques no són fàcils i si volem que els nostres alumnes facen realment matemàtiques
hem de ser conscients de les dificultats que els sorgiran en el seu procés d'aprenentatge. El
professor o professora no pot eliminar les dificultats que este procés comporta, però la seua
forma d'actuar en classe sí que pot facilitar-lo en certa manera si aconseguix interessar els seus
alumnes per allò que estan fent i aconseguix que disfruten amb el seu treball. Pensem que este
últim objectiu pot veure's afavorit amb una metodologia activa, recolzada fonamentalment en la
resolució de problemes i utilitzant en cada moment, entre tots els recursos disponibles, aquell
que considere més adequat.
En els nostres dies, vivim canvis extraordinaris i accelerats. Sorgixen i evolucionen contínuament
nous coneixements, eines i formes d'usar i comunicar les matemàtiques. Mai ha sigut major, i
continuarà augmentant, la necessitat de disposar de persones que produïsquen i interpreten la
matemàtica actual. Estem contemplant cada dia com creixen i es desenrotllen extraordinàriament
els països capaços de preparar a més gent amb alts coneixements matemàtics. Cal ser conscients
que el país que es quede arrere en la preparació matemàtica no podrà progressar com necessita
la societat actual.
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▬ Membres del Departament
Durant el present Curs Acadèmic 2020-2021 integren el Departament de Matemàtiques els següents
professors:
► Cap de Departament:

Adrián Cuenca Avi
► Professora:

Elisabeth Gutierrez Nuñez
► Professora:

Pilar Chaves Mata
► Professor:

José Ramón Mas Company
► Professora:

Raquel Cáceres Calvo-Parra
► Professora:

Ángeles Heredia Sevilla
► Professor:

Marco Rolando Esquivel
► Professora:

Ana Foz Piqueras
► Professora:

Genoveva Ferrández Franco
► Professor:

Luis Centeno Molla
► Professor:

Carlos Martínez Tortosa
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▬ Assignatures i Continguts
ESO
Matemàtiques 1r ESO
Matemàtiques 2 n ESO
Matemàtiques 3 r ESO APLICADES
Matemàtiques 3 r ESO ACADÉMIQUES
Matemàtiques 4t ESO APLICADES
Matemàtiques 4t ESO ACADÉMIQUES
OPTATIVES ESO
Taller de matemàtiques 1r i 2n ESO (reforç)
BATXILLERAT
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
Matemàtiques aplicades a las Ciències Socials II

En els programes de continguts dels quatre cursos de l'ESO no apareix una referència explícita al bloc 1.
“Processos, mètodes i actituds en matemàtiques" del DOGV 7544 de 5 de juny del 2015 en el que s'establix
el currículum de l'àrea ja que, com s'indica en l'apartat de metodologia eixe bloc està associat a la
resolució de problemes que com indiquem serà el centre sobre el qual girarà tot el treball en l'aula. Les
estratègies generals sorgiran de forma contínua i durant tot l'any, i el professor o professora s'encarregarà
de fer-les explícites i comentar-les quan siga necessari.
Cada professor o professora, atenent les característiques del seu grup, planificarà la seua programació
d'aula per a les distintes unitats didàctiques respectant el temps assignat a cada una d'elles en la
distribució elaborada pel departament per a cada avaluació.
Matemàtiques

1r

ESO

Bloc 2: Nombres i àlgebra.
Divisibilitat dels nombres naturals. Criteris de divisibilitat. Nombres primers i compostos. Descomposició
d'un número en factors primers. Múltiples i divisors comuns a diversos números. Màxim comú divisor i
mínim comú múltiple de dos o més números naturals de vos xifres. Números negatius. Significat i
utilització. Nombres enters. Representació, ordenació en la recta numèrica. Fraccions equivalents.
Comparació de fraccions i ordenació Números decimals. Representació i ordenació. Operacions amb
nombres enters. Operacions amb fraccions. Operacions amb decimals. Elaboració i utilització d'estratègies
per al càlcul mental, per al càlcul aproximat i per al càlcul amb calculadora o altres mitjans tecnològics.
Potències de nombres enters amb exponent natural. Quadrats perfectes. Arrels quadrades. Estimació i
obtenció d'arrels aproximades. Jerarquia de les operacions. Resolució de problemes amb números
naturals, enters, fraccionaris i decimals. Iniciació al llenguatge algebraic. Traducció d'expressions molt
senzilles del llenguatge quotidià a l'algebraic i viceversa. Operacions amb expressions algebraiques o

simbòliques molt senzilles. Equacions. Resolució d'equacions senzilles.
Bloc 3: Geometria.
Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions i propietats de figures en el pla: Paral·lelisme i
perpendicularitat. Angles i les seues relacions. Construccions geomètriques senzilles: mediatriu, bisectriu.
Propietats. Figures planes elementals: triangle, quadrat, figures poligonals. Classificació de triangles i
quadrilàters. Propietats i relacions. Mesura i càlcul d'angles de figures planes. Càlcul d'àrees i perímetres
de figures planes. Càlcul d'àrees per descomposició en figures simples. Circumferència, cercle, arcs i
sectors circulars. Resolució de problemes geomètrics senzills.
Bloc 4: Funcions.
Representació i identificació de punts en un sistema d'eixos coordenats. Concepte de funció. Variable
dependent i independent. Formes de presentació (llenguatge verbal, taula, gràfica, fórmula). Creixement i
decreixement d'una funció. Resolució de problemes senzills per mitjà de l'estudi de funcions.
Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Població i individu. Mostra Variable estadística: qualitativa i quantitativa Taules d'organització de dades.
Freqüència: absoluta i relativa. Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüència. Resolució de
problemes senzills en què intervinguen dades estadístiques. Fenomen aleatori. Disseny d'experiències
senzilles. Freqüència relativa i probabilitat. Regla de Laplace. Resolució de problemes senzills per mitjà del
càlcul de probabilitats.
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Matemàtiques 2n ESO
Bloc 2: Números i àlgebra
Relació entre fraccions i decimals. Conversió Potències de base 10. Aplicació per a representar números
grans. Raó i proporció. Magnituds directament i inversament proporcionals. Constant de proporcionalitat.
Significats i propietats dels nombres en contextos diferents al del càlcul: números triangulars, quadrats,
pentagonals, etc. Jerarquia de les operacions. Elaboració i utilització d'estratègies per al càlcul mental, per
al càlcul aproximat i per al càlcul amb calculadora o altres mitjans tecnològics. Potències de nombres
enters i fraccionaris amb exponent natural. Estimació i obtenció d'arrels aproximades. Càlculs amb
percentatges (mental, manual, calculadora). Augments i disminucions percentuals. Resolució de problemes
amb nombres enters, fraccionaris, decimals i percentatges. Traducció d'expressions del llenguatge
quotidià, que representen situacions reals, a l'algebraic i viceversa. Valor numèric d'una expressió
algebraica. Transformació i equivalències. Identitats. Operacions amb polinomis en casos senzills (monomis
i binomis) Resolució d'equacions de primer grau amb una incògnita i de segon grau amb una incògnita.
Equacions sense solució. Sistemes de dos equacions lineals amb dos incògnites. Resolució de problemes
que requerisquen equacions i sistemes.
Bloc 3: Geometria.

Relació entre el pla i l'espai. Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions i propietats de figures en el
pla: Paral·lelisme i perpendicularitat. Angles i les seues relacions. Construccions geomètriques senzilles:
mediatriu, bisectriu. Propietats. Figures planes elementals: triangle, quadrat, figures poligonals.
Classificació de triangles i quadrilàters. Propietats i relacions. Mesura i càlcul d'angles de figures planes.
Càlcul d'àrees i perímetres de figures planes. Càlcul d'àrees per descomposició en figures simples.
Circumferència, cercle, arcs i sectors circulars. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació
geomètrica i aplicacions. Semblança: figures semblants. Criteris de semblança. Raó de semblança i escala.
Raó entre longituds, àrees i volums de cossos semblants. Poliedres i cossos de revolució. Elements
característics, classificació. Àrees i volums. Propietats, regularitats i relacions dels poliedres. Resolució de
problemes geomètrics senzills.
Bloc 4: Funcions.
Creixement i decreixement. Màxims i mínims relatius. Continuïtat i discontinuïtat. Talls amb els eixos.
Comparació de gràfiques. Funcions lineals. Càlcul, interpretació i identificació del pendent de la recta.
Representacions de la recta a partir de l'equació i obtenció de l'equació a partir d'una recta. Resolució de
problemes senzills per mitjà de l'estudi de funcions
Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Població i individu. Mostra. Variable estadística: qualitativa i quantitativa. Taules d'organització de dades.
Freqüència: absoluta i relativa Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüència. Paràmetres de
centralització: mitja, mitjana i moda. El rang: idea de dispersió. Resolució de problemes senzills en què
intervinguen dades estadístiques. Fenomen aleatori. Disseny d'experiències senzilles. Freqüència relativa i
probabilitat. Successos elementals equiprobables i no equiprobables. Espai mostral. Taules i diagrames
d'arbre. Regla de Laplace. Resolució de problemes senzills per mitjà del càlcul de probabilitats.
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Matemàtiques 3r ESO (Aplicades)
Bloc 2: Números i àlgebra
Potències de nombres racionals amb exponent sencer. Significat i ús. Potències de base 10. Aplicació per a
l'expressió de números en notació científica. Nombres decimals i racionals. Transformació de fraccions en
decimals i viceversa. Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu. Càlcul aproximat i
arredoniment. Error comés. Operacions amb fraccions i decimals. Operacions amb números grans i
xicotets. Jerarquia d'operacions. Investigació de regularitats, relacions i propietats que apareixen en
conjunts de nombres. Expressió usant el llenguatge algebraic. Successions numèriques. Successions
recurrents Progressions aritmètiques i geomètriques. Operacions elementals amb polinomis: suma, resta i
producte. Transformació d'expressions algebraiques. Igualtats notables. Resolució d'equacions de segon
grau amb una incògnita. Resolució de sistemes d'equacions lineals amb dos incògnites. Resolució de
problemes que requerisquen equacions i sistemes.
Bloc 3: Geometria

Mediatriu, bisectriu, angles i les seues relacions, perímetre i àrea. Propietats. Teorema de Tals. Divisió d'un
segment en parts proporcionals. Aplicació a la resolució de problemes. Translacions, girs i simetries en el
pla. Geometria de l'espai: àrees i volums. El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques. Longitud i latitud
d'un punt. Resolució de problemes geomètrics.
Bloc 4: Funcions.
Descripció qualitativa de gràfiques. Comparació de situacions de dependència funcional donades per mitjà
de taules i enunciats. Utilització de models lineals, per mitjà de la confecció de la taula, la representació
gràfica i l'obtenció de l'expressió algebraica. Expressions de l'equació de la recta. Funcions quadràtiques.
Representació gràfica. Resolució de problemes per mitjà de l'estudi de funcions
Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Fases d'un estudi estadístic Variables quantitatives contínues i discretes. Selecció de mostres.
Representativitat. Freqüència: absoluta, relativa i acumulada. Agrupació de dades en intervals. Paràmetres
de centralització: mitjana, moda, mediana i cuartiles. Interpretació i propietats Paràmetres de dispersió:
rang, recorregut intercuartílic i desviació típica Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica
Diagrama de caixa i bigots. Resolució de problemes en què intervinguen informacions estadístiques.
Matemàtiques 3r ESO (Acadèmiques)
Bloc 2: Nombres i àlgebra
Potències de nombres racionals amb exponent sencer. Significat i ús. Potències de base 10. Aplicació per a
l'expressió de números en notació científica. Expressions radicals. Nombres decimals i racionals.
Transformació de fraccions en decimals i viceversa. Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció
generatriu. Expressions radicals. Transformació i operacions. Error absolut i relatiu. Arrels quadrades.
Arrels no exactes. Expressió decimal. Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i
arredoniment. Xifres significatives. Operacions amb números expressats en notació científica. Jerarquia
d'operacions. Investigació de regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts de nombres.
Expressió usant llenguatge algebraic. Successions numèriques. Successions recurrents Progressions
aritmètiques i geomètriques. Transformació d'expressions algebraiques. Igualtats notables. Operacions
elementals amb polinomis. Resolució d'equacions de segon grau amb una incògnita. Resolució d'equacions
senzilles de grau superior a dos. Resolució de problemes que requerisquen equacions i sistemes.
Bloc 3: Geometria
Geometria del pla. Lloc geomètric. Teorema de Tals. Divisió d'un segment en parts proporcionals.
Translacions, girs i simetries en el pla. Geometria de l'espai. Plans de simetria en els poliedres. L'esfera.
Interseccions de plans i esferes. El globus terraqüi. Coordenades geogràfiques i fusos horaris. Longitud i
latitud d'un punt. Resolució de problemes geomètrics
Bloc 4: Funcions.
Descripció qualitativa de gràfiques. Comparació de situacions de dependència funcional donades per mitjà
de taules i enunciats. Utilització de models lineals, per mitjà de la confecció de la taula, la representació

gràfica i l'obtenció de l'expressió algebraica. Expressions de l'equació de la recta. Funcions quadràtiques.
Representació gràfica. Resolució de problemes per mitjà de l'estudi de funcions
Bloc 5: Estadística i probabilitat.
Fases d'un estudi estadístic Variables quantitatives contínues i discretes. Selecció de mostres.
Representativitat. Freqüència: absoluta, relativa i acumulada. Agrupació de dades en intervals. Paràmetres
de centralització: mitjana, moda, mediana i cuartils. Interpretació i propietats Paràmetres de dispersió:
rang, recorregut intercuartílic i desviació típica Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica
Diagrama de caixa i bigots Resolució de problemes en què intervinguen informacions estadístiques.
Experiències aleatòries. Diagrames d'arbre. Permutacions. Factorial d'un número. Resolució de problemes
en què intervinga el càlcul de probabilitats.
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Matemàtiques 4t ESO (aplicades)
Bloc 2: Nombres i àlgebra
Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de fracció. Nombres irracionals.
Representació de nombres racionals s'irracionals en la recta real. Intervals. Interpretació i ús dels nombres
reals en diferents contextos triant la notació i aproximació adequades en cada cas. Proporcionalitat directa
i inversa.Jerarquia d'operacions. Interés simple i compost. Manipulació d'expressions algebraiques i del
llenguatge de les funcions. Operacions amb polinomis: suma, resta, producte i divisió.Utilització d'igualtats
notables. Arrels i factorització de polinomis. Regla de Ruffini.Resolució de problemes que requerisquen
equacions i sistemes.
Bloc 3: Geometria
Figures semblants. Teoremes de Tales i Pitàgores. Aplicació de la semblança per a l'obtenció indirecta de
mesures. Raó entre longituds, àrees i volums de figures i cossos semblants. Resolució de problemas
geomètrics. Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements
estudiats (pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat). Interés per les possibilitats
que ens oferixen els diferents entorns artístics: museus, exposicions, galeries d'art, auditoris, teatres,
pàgines web i blogs de museus, exposicions artístiques, galeries d'art. Respecte i valoració de les distintes
manifestacions artístiques. Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte
a les manifestacions artístiques.
Bloc 4: Funcions
Estudi d'altres models funcionals: lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa, exponencials.
Interpretació d'un fenomen descrit per mitjà d'un enunciat, taula, gràfic o expressió analítica. La taxa de
variació mitjana com a mesura de la variació d'una funció en un interval. Estudi de la relació entre
coeficients i gràfiques. Resolució de problemes per mitjà de l'estudi de funcions
Bloc 5: Estadística
Anàlisi de gràfiques estadístiques. Paràmetres de centralització i dispersió. Interpretació, anàlisi i
utilització. Comparació de distribucions per mitjà dels paràmetres de centralització i dispersió. Diagrames

de dispersió. Introducció a la correlació. Resolució de problemes en què intervinguen informacions
estadístiques. Regla de Laplace. Probabilitat simple i composta. Successos dependents i independents.
Diagrames d'arbre. Resolució de problemes en què intervinga el càlcul de probabilitats

Potències d'exponent sencer.
Matemàtiques 4t ESO (acadèmiques)

Bloc 2: Nombres i àlgebra
Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de fracció. Nombres irracionals.
Logaritmes. Definició i propietats. Representació de números en la recta real. Intervals. Interpretació i ús
dels nombres reals en diferents contextos triant la notació i aproximació adequades en cada cas.
Potències d'exponent sencer o fraccionari i radicals senzills. Operacions i propietats. Jerarquia
d'operacions. Interés simple i compost. Manipulació d'expressions algebraiques i del llenguatge de les
funcions. Utilització d'igualtats notables. Arrels i factorització. Regla de Ruffini. Fraccions algebraiques.
Simplificació i operacions. Equacions de grau superior a dos. Resolució de problemes que requerisquen
equacions i sistemes.
Bloc 3: Geometria
Mesures d'angles en el sistema sexagesimal i en radians. Raons trigonomètriques. Relacions entre elles.
Relacions mètriques en els triangles. Iniciació a la geometria analítica en el pla: Coordenades. Vectors.
Equacions de la recta. Paral·lelisme, perpendicularitat. Semblança. Figures semblants. Raó entre
longituds, àrees i volums de cossos semblants. Resolució de problemes geomètrics i trigonomètrics.
Interés per les diferents produccions culturals i artístiques on apareguen els elements estudiats
(pel·lícules, curts, vídeos artístics, animació, documentals, publicitat). Interés de les possibilitats que ens
oferixen els diferents entorns artístics: museus, exposicions, galeries d'art, auditoris, teatres, pàgines web
i blogs de museus, exposicions artístiques, galeries d'art. Respecte i valoració de les distintes
manifestacions artístiques. Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències
respecte a les manifestacions artístiques.
Bloc 4: Funcions
Estudi d'altres models funcionals: proporcionalitat inversa, exponencials, logarítmiques i definits a
trossos. Interpretació d'un fenomen descrit per mitjà d'un enunciat, taula, gràfic o expressió analítica. La
taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d'una funció en un interval. Estudi de la relació entre
coeficients i gràfiques. Resolució de problemes per mitjà de l'estudi de funcions
Bloc 5: Estadística i Probabilitat
Fases i tasques d'un estudi estadístic. Anàlisi de gràfiques estadístiques. Detecció de fal·làcies. Paràmetres
de centralització i dispersió. Interpretació, anàlisi i utilització.Comparació de distribucions per mitjà dels
paràmetres de centralització i dispersió. Diagrames de dispersió. Introducció a la correlació. Resolució de
problemes en què intervinguen informacions estadístiques.Tècniques de recompte. Introducció a la
combinatòria: combinacions, variacions i permutacions. Probabilitat simple i composta. Successos
dependents i independents. Experiències aleatòries compostes. Taules de contingència i diagrames
d'arbre. Probabilitat condicionada. Resolució de problemes en què intervinga el càlcul de probabilitats.
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OPTATIVES ESO
Intencions i metodologia
Aquestes matèries optatives estan dissenyades per a reforçar o ampliar els coneixements matemàtics
bàsics que necessita l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria. Per tant, es dirigeix a aquell alumnat
que no domina les competències matemàtiques necessàries per a emprendre sense dificultats els nous
conceptes que adquirirà en el curs corresponent i els següents.
L’objectiu és procurar que els alumnes que cursen aquesta optativa adquirisquen la destresa i seguretat
necessàries per a afrontar amb èxit les matemàtiques, incidint en el reforç dels continguts conceptuals
elementals, proporcionant-los de forma indirecta eines que els permeten comprendre millor els
procediments utilitzats en altres matèries.
Aquestes dificultats s’arrosseguen des de l’últim cicle de primària i es van complicant en l’ESO perquè cada
curs es necessita un major nivell de raonament abstracte. Per aquest motiu el professorat ha d’utilitzar
una metodologia que s’adapte a cada grup d’alumnat, que potencie l’adquisició de destreses bàsiques,
esquemes i estratègies a l’hora d’enfrontar-se a una situació problemàtica.
Per a això, a partir d’uns conceptes clars, practicant i realitzant amb atenció activitats relacionades amb
situacions quotidianes podrem aconseguir que aquest alumnat puga progressar i avançar en els seus
coneixements matemàtics i així recuperar els aspectes deficitaris que els impedeixen seguir els
aprenentatges amb normalitat.
Com que l’optativa de 1r i 2n està pensada com a matèria que reforça la matèria de Matemàtiques, en els
seus continguts es dóna prioritat a l’aplicació en contextos quotidians utilitzant enunciats de situacions
reals. A més a més, convé utilitzar sempre que siga possible les eines tecnològiques com a recurs didàctic.
L’optativa de 3r i 4r es d’ampliació de coneiximents i estarà enfocada a la resolució de problemes
matemàtics amb l’intenció de preparar als alumnes per a poder participar en el concurs matemàtic Cangur
o en les olimpiades matemàtiques organitzades per la Societat de Profesors AlKwarizmi.
Continguts
Els continguts són els fixats pel Departament com continguts mínims de cada curs. En qualsevol cas,
donada la dificultat d’aprenentatge de l’alumnat, s’adaptaran a la problemàtica de cada alumne en la
mesura que siga possible. Els resultats i nivell assolit per cada alumne serà informat al professor o
professora del curs actual ja que aquesta materia està enfocada a facilitar el seguiment normal del curs en
les classes de referència.
Avaluació
L’avaluació no deu basar-se en els mateixos paràmetres que un grup de referència, atés que com es
menciona anteriorment un objectiu fonamental és “recuperar” a aquells alumnes amb dificultats en la
matèria. Per això, sense necessitat de quantificar ens basarem en els punts següents:



Seguiment personalitzat.
Seguiment del quadern de classe.



Proves individuals.
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Matemàtiques I - 1r Batxillerat Ciències i Tecnologia
Bloc 2. Nombres i àlgebra
Nombres reals: estudi per a la comprensió de la realitat. Valor absolut. Desigualtats. Distàncies en la recta
real. Intervals i entorns. Aproximació i errors. Notació científica. Logaritmes decimals i neperians.
Successions numèriques: terme general, monotonia i acotació. El número e. Nombres complexos. Forma
binómica i polar. Representacions gràfiques. Operacions elementals. Fórmula de Moivre. Equacions
logarítmiques i exponencials. Resolució d'equacions i inequacions. Interpretació gràfica. Resolució
d'equacions no algebraiques senzilles. Resolució i interpretació de sistemes d'equacions lineals. Mètode de
Gauss. Resolució de problemes per mitjà d'equacions, inequacions i sistemes.
Bloc 3. Anàlisi
Funcions reals de variable real. Funcions bàsiques: polinómiques, racionals senzilles, valor absolut, arrel.
Trigonomètriques, exponencials, logarítmiques i funcions definides a trossos. Operacions i composició de
funcions. Funció inversa. Concepte de límit d'una funció en un punt i en l'infinit. Derivada d'una funció en
un punt. Interpretació geomètrica de la derivada de la funció en un punt. Recta tangent i normal. Funció
derivada. Càlcul de límits. Límits laterals. Indeterminacions. Continuïtat d'una funció. Estudi de
discontinuïtats. Càlcul de derivades. Regla de la cadena. Representació gràfica de funcions, després d'un
estudi complet de les seues característiques per mitjà de les ferramentes bàsiques de l'anàlisi.
Bloc 4. Geometria
Mesura d'un angle en radians. Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol. Raons trigonomètriques dels
angles suma, diferència, doble i mitat. Fórmules de transformacions trigonomètriques. Teoremes del sinus,
del cosinus i de la tangent. Resolució de triangles. Resolució d'equacions trigonomètriques senzilles.
Vectors lliures en el pla. Operacions geomètriques. Producte escalar. Mòdul d'un vector. Angle de dos
vectors. Bases ortogonals i ortonormals. Geometria mètrica plana. Equacions de la recta. Posicions
relatives de rectes. Distàncies i angles. Llocs geomètrics del pla. Còniques: circumferència, el·lipse,
hipèrbole i paràbola. Equació i elements. Resolució de problemes geomètrics diversos
Bloc 5. Estadística i Probabilitat
Estadística descriptiva bidimensional: Taules de contingència. Distribució conjunta i distribucions
marginals. Mitjanes i desviacions típiques marginals. Distribucions condicionades. Independència de
variables estadístiques. Estudi de la dependència de dos variables estadístiques. Representació gràfica:
Núvol de punts. Dependència lineal de dos variables estadístiques. Covarianza i correlació: Càlcul i
interpretació del coeficient de correlació lineal. Regressió lineal. Estimació. Prediccions estadístiques i
fiabilitat de les mateixes. Resolució de problemes estadístics.
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Matemàtiques II - 2n Batxillerat Ciències i Tecnologia
Bloc 2. Nombres i àlgebra
Les matrius com a ferramenta per a manejar i operar amb dades estructurades en taules i grafos.
Classificació de matrius. Operacions i propietats. Determinants. Propietats. Rang d'una matriu. Matriu
inversa. Representació matricial d'un sistema d'equacions. Discussió i resolució de sistemes d'equacions
lineals. Mètode de Gauss. Regla de Cramer. Resolució de problemes amb matrius i sistemes d'equacions.
Bloc 3. Anàlisi
Límit d'una funció en un punt i en l'infinit. Continuïtat d'una funció. Tipus de discontinuïtat. Teorema de
Bolzano. Funció derivada. Teoremes de Rolle i del valor mitjà. La regla de l'Hôpital. Aplicació al càlcul de
límits. Resolució de problemes d'optimització Primitiva d'una funció. La integral indefinida. Tècniques
elementals (immediates, per parts i racionals) per al càlcul de primitives. La integral definida. Teoremes del
valor mitjà i fonamental del càlcul integral. Aplicació al càlcul d'àrees de regions planes.
Bloc 4. Geometria
Vectors en l'espai tridimensional. Dependència i independència lineal. Bases. Producte escalar, vectorial i
mixt. Interpretació geomètrica. Equacions de la recta i el pla en l'espai. Posicions relatives (incidència,
paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans). Propietats mètriques (càlcul d'angles, distàncies,
àrees i volums). Resolució de problemes geomètrics
Bloc 5. Estadística i Probabilitat
Successos. Assignació de probabilitats a successos per mitjà de la regla de Laplace i a partir de la seua
freqüència relativa. Axiomàtica de Kolmogorov. Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats.
Experiments simples i compostos. Probabilitat condicionada. Dependència i independència de successos.
Teorema de la probabilitat total Teorema de Bayes. Variables aleatòries discretes. Distribució de
probabilitat. Mitjana, varianza i desviació típica. Distribució binomial. Caracterització i identificació del
model. Càlcul de probabilitats. Distribució normal. Tipificació de la distribució normal. Assignació de
probabilitats en una distribució normal. Càlcul de probabilitats per mitjà de l'aproximació de la distribució
binomial per la normal. Resolució de problemes probabilístics.
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Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
Bloc 2. Nombres i àlgebra
Nombres racionals i irracionals. El nombre real. Representació en la recta real. Intervals. Aproximació
decimal d'un nombre real. Estimació, arredoniment i errors. Operacions amb nombres reals. Potències i
radicals. La notació científica. Operacions amb capitals financers. Augments i disminucions percentuals.
Taxes i interessos bancaris. Capitalització i amortització simple i composta. Polinomis. Operacions.
Descomposició en factors. Equacions lineals, quadràtiques i reductibles a elles, exponencials i
logarítmiques. Aplicacions. Sistemes d'equacions primer i segon grau amb dos incògnites. Classificació.
Aplicacions. Interpretació geomètrica. Sistemes d'equacions lineals amb tres incògnites: mètode de Gauss.
Resolució de problemes amb equacions i sistemes.
Bloc 3. Anàlisi
Funcions reals de variable real. Expressió d'una funció en forma algebraica, per mitjà de taules o de

gràfiques. Característiques d'una funció. Interpolació i extrapolació lineal i quadràtica. Identificació de
l'expressió analítica i gràfica de les funcions reals de variable real: polinómiques, exponencial i logarítmica,
valor absolut, part sencera, i racionals i irracionals senzilles a partir de les seues característiques. Les
funcions definides a trossos. Càlcul de límits senzills. Continuïtat d'una funció. Aplicació a l'estudi de les
asímptotes. Idea intuïtiva de límit d'una funció en un punt. Taxa de variació mitjana i taxa de variació
instantània. Derivada d'una funció en un punt. Interpretació geomètrica. Recta tangent a una funció en un
punt. Funció derivada. Regles de derivació de funcions elementals senzilles que siguen suma, Producte,
quocient i composició de funcions polinómiques, exponencials i logarítmiques. Resolució de problemes de
fenòmens socials i econòmics per mitjà de funcions.
Bloc 4. Estadística i Probabilitat
Estadística descriptiva bidimensional. Paràmetres. Representacions gràfiques. Dependència lineal de dos
variables estadístiques. Covarianza i correlació: Càlcul i interpretació del coeficient de correlació lineal.
Regressió lineal. Prediccions estadístiques i fiabilitat de les mateixes. Coeficient de determinació.
Assignació de probabilitats a successos per mitjà de la regla de Laplace i a partir de la seua freqüència
relativa. Axiomàtica de Kolmogorov. Aplicació de la combinatòria al càlcul de probabilitats. Experiments
simples i compostos. Probabilitat condicionada. Dependència i independència de successos. Variables
aleatòries discretes. Distribució de probabilitat. Mitjana, varianza i desviació típica. Distribució binomial.
Caracterització i identificació del model. Càlcul de probabilitats. Variables aleatòries contínues. Funció de
densitat i de distribució. Interpretació de la mitjana, varianza i desviació típica. Distribució normal.
Tipificació de la distribució normal. Assignació de probabilitats en una distribució normal. Càlcul de
probabilitats per mitjà de l'aproximació de la distribució binomial per la normal. Resolució de problemes
estadístics i probabilístics en contextos científics.
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Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Bloc 2. Nombres i àlgebra
Les matrius com a ferramenta per a manejar i operar amb dades estructurades en taules. Classificació de
matrius. Operacions amb matrius. Rang d'una matriu. Matriu inversa. Mètode de Gauss. Determinants fins
a orde 3. Representació matricial d'un sistema d'equacions lineals Discussió i resolució de sistemes
d'equacions lineals. Mètode de Gauss Inequacions lineals amb una o dos incògnites. Sistemes
d'inequacions. Resolució gràfica i algebraica. Programació lineal bidimensional. Regió factible.
Determinació i interpretació de les solucions òptimes. Resolució de problemes amb matrius, sistemes o
programació lineal.
Bloc 3. Anàlisi
Estudi de la continuïtat en funcions elementals i definides a trossos. Tipus de discontinuïtat. Aplicacions de
les derivades a l'estudi de funcions polinómiques, racionals i irracionals senzilles, exponencials i
logarítmiques. Estudi i representació gràfica de funcions polinómiques, racionals, Irracionals, exponencials i
logarítmiques senzilles a partir de les seues propietats locals i globals Concepte de primitiva. Càlcul de
primitives: Propietats bàsiques. Integrals immediates. Càlcul d'àrees: La integral definida. Regla de Barrow.
Resolució de problemes
Bloc 4. Estadística i probabilitat
Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. Probabilitats inicials i finals i versemblança d'un succés.

Població i mostra. Mètodes de selecció d'una mostra. Grandària i representativitat d'una mostra.
Estadística paramètrica. Paràmetres d'una població i estadístics obtinguts a partir d'una mostra. Estimació
puntual. Mitjana i desviació típica de la mitjana mostral i de la proporció mostral. Distribució de la mitjana
mostral en una població normal. Distribució de la mitjana mostral i de la proporció mostral en el cas de
mostres grans. Estimació per intervals de confiança. Relació entre confiança, error i grandària mostral.
Interval de confiança per a la mitjana poblacional d'una distribució normal amb desviació típica coneguda.
Interval de confiança per a la mitjana poblacional d'una distribució de model desconegut i per a la
proporció en el cas de mostres grans. Resolució de problemes estadístics i probabilístics en contextos
científics.
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▬ Materials

CURSO
1º ESO
Tallers
ESO
2º ESO

Título
Matemáticas 1º ESO

Autores

Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.

Editorial
Anaya

Materiales propios

Matemàtiques 2n ESO

Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.
Anaya

3 PMAR Materiales propios

3º ESO

Matemáticas 3º orientadas a
Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.
las enseñanzas académicas

Anaya

3º ESO

Matemáticas 3º orientadas a
Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.
las enseñanzas aplicadas

Anaya

4º ESO

Matemáticas 4º orientadas a
Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.
las enseñanzas académicas

Anaya
Anaya

4º ESO

Matemáticas 4º orientadas a
Colera, J.; Gaztelu, I.; Colera R.
las enseñanzas aplicadas

Matemáticas I
1º Bach.
o
CT
Materiales propios
2º Bach. Matemáticas II

Colera, J.; Oliveira, J.; Colera R. ;
Santaella, E

Anaya

Colera, J.; Oliveira, J.; Colera R. ;

Anaya

CT

o
Materiales propios
Matemáticas aplicadas
1º Bach. Ciencias Sociales I
CHS
o
Materiales propios
Matemáticas aplicadas
2º Bach. Ciencias Sociales II
CHS
o
Materiales propios
2FPB

Santaella, E
Colera, J.; Oliveira, J.; Colera R. ;
Santaella, E

Anaya

Colera, J.; Oliveira, J.; Colera R. ;
Santaella, E

Anaya

Materiales propios
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ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI
Els criteris d’avaluació són els establerts per l’administració educativa. En cada un dels cursos de l’etapa,
aquests criteris generals s’aplicaran tenint en compte els continguts que figuren en la corresponent
programació del Departament.
Per a l’avaluació individual dels alumnes es consideraran tots i cada un dels instruments que segueixen:
1. Observació del treball diari en l’aula.



En grup: participació i aportació de cada membre, organització de les tasques, qualitat dels treballs
escrits, ...
Individual: superació de les dificultats i avanços aconseguits, actitud, regularitat, assistència,...

2. Quadern de classe.
Cada alumne ha de portar un quadern que arreplegue el treball realitzat en l’aula (en grup, individual i
conclusions de la posada en comú) així com el realitzat fora de la classe. Cuidarà la presentació, la
descripció verbal dels processos seguits, el vocabulari matemàtic,...
3. Proves escrites individuals.
Aquestes proves han de proposar activitats assequibles per als alumnes i que a la seua vegada permeta
detectar la diversitat existent en l’aula. Es realitzaran aquestes sessions individuals periòdicament i
habitualment una d’elles en finalitzar cada bloc temàtic. No totes les proves escrites tindran el mateix pes
en la qualificació i aquest dependrà de la seua dificultat i quantitat de matèria inclosa.
La nota mínima en les proves escrites haurà de ser de 3,5 en ESO per a poder aprovar l'avaluació
pertinent. No obstant això i en situacions excepcionals cada professor podrà adaptar aquest criteri en
funció de la situació concreta de cada alumne, la seua evolució al llarg de l'avaluació i el seu grau de
desenvolupament de competències.
4. Treballs realitzats fora de l’aula: projectes, investigacions,…
La quantificació de cadascun d’aquests instruments d’avaluació queda fixat en l’ESO per la graella següent:
Trabajo en
clase

Trabajo en
casa

Cuaderno/Act
trasversales

Pruebas
escritas

Desarrollo
de proyecto

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

10 %
10 %
10 %
10 %

10 %
10 %
10 %
10 %

10 %
20 %
10 %
10 %

40 %
60 %
70 %
70 %

30%

Queda clar que aquesta quantificació queda fixada per a grups ordinaris; en grups de recolzament,
educació compensatòria, optativa de matemàtiques i grups amb àmbits el criteri quedarà ajustat en cada
moment a la dinàmica pròpia del grup i a l’avaluació personalitzada de cada alumne.
El procés d’avaluació serà continu, de manera que la recuperació d’avaluacions suspeses es durà a terme
mitjançant el treball diari. Per a facilitar el procés de recuperació el professor o professora podrà proposar
tasques addicionals (amb exercicis de manipulació, revisió de conceptes,...).
La 3a avaluació es correspon amb l’avaluació final i en la qualificació es considerarà tots els resultats
aconseguits en les distintes proves realitzades per l’alumne, així com la seua evolució, treball i actitud all
llarg de tot l’any escolar.
Cada professor o professora informarà els seus alumnes dels criteris particulars amb què aplicarà aquesta
normativa general establerta pel Departament.
Avaluació extraordinària:
Acabat el curs es realitzarà una avaluació extraordinària a finals de Juny o principi de Juliol amb un examen
global de tota la asignatura. Per aprovar és necesari traure una nota mínima de 5 punts.
Avaluació de les competències claus:
Evidentment, la competència matemàtica s’estarà avaluant constantment en qualsevol activitat i amb
qualsevol instrument d’avaluació que s’utilitze. Adquirir aquesta competència serà per tant un requisit
indispensable perquè un alumne o alumna supere aquesta assignatura.
Amb l’observació del treball diari en l’aula i les proves escrites que es vagen realitzant al llarg del curs,
s’avaluaran pràcticament totes les competències claus i especialment la comunicació lingüística, la
competència social i ciutadana, la competència per a aprendre a aprendre i l’autonomia i iniciativa
personal.
Amb la correcció del quadern de classe i dels treballs que presenten els alumnes (individuals o en grup,
lectures) s’avaluaran les competències esmentades anteriorment i també la competència en el tractament
de la información, la competència digital i la lingüística.
BATXILLERATS
Batxillerats Diürns
En la qualificació es tindran en compte diferent factors:


Observació del treball diari en l’aula.

En grup: participació i aportació de cada membre, organització de les tasques i qualitat dels treballs escrits.
Individual: superació de les dificultats i avanços aconseguits, actitud, regularitat, assistència,...


Proves escrites individuals.

Aquestes proves han de proposar activitats assequibles per als alumnes i que al seu torn permeta detectar

la diversitat existent en l’aula. Es realitzaran aquestes sessions individuals periòdicament i habitualment
una d’elles en finalitzar cada nucli temàtic. No totes les proves escrites tindran el mateix pes en la
qualificació i aquest dependrà de la seua dificultat i quantitat de matèria inclosa.
La nota mínima en les proves escrites haurà de ser de 4 en Batxillerat per a poder aprovar l'avaluació
pertinent. No obstant això i en situacions excepcionals cada professor podrà adaptar aquest criteri en
funció de la situació concreta de cada alumne, la seua evolució al llarg de l'avaluació i el seu grau de
desenvolupament de competències.


Treballs realitzats a casa: quadern, activitats, investigacions,…

En el quadern de classe es valorarà especialment l’organització dels continguts i es demanarà precisió en el
vocabulari matemàtic.
Les proves individuals seran més freqüents que en la Secundària Obligatòria i tindran també un major pes
en la qualificació. El pes de cada prova individual en la nota d’avaluació dependrà de la seua complexitat i
de la quantitat de continguts que incloga.
T. Clase T.casa Proves i examens
1r BATX 10% 10%
80%
2n BATX 5%
5%
90%
Un alumne superarà el curs si la nota mitjana de les qualificacions de les distintes avaluacions, o blocs de
continguts, és 5 o més, amb una nota de 4 o superior en totes elles. En finalitzar cada una de les
avaluacions, exceptuant l’última, es realitzarà una recuperació als alumnes que hagen suspés.
En finalitzar el curs es realitzarà una prova Final, ben global o bé de les avaluacions suspeses, a aquells
alumnes que tinguen alguna avaluació suspesa.
La 3a avaluació es correspon amb l’avaluació final i en la qualificació es considerarà tots els resultats
aconseguits en les distintes proves realitzades per l’alumne, així com la seua evolució, treball i actitud al
llarg de tot l’any escolar
Cada professor o professora informarà els seus alumnes dels criteris particulars amb què aplicarà aquesta
normativa general establida pel Departament.

Batxillerat Nocturn
Atenent a les necessitats de l'alumnat del nocturne, es podrà realitzar una adaptació curricular, donant
mes pes a l'assistència a classe, així com els treballs presentats. Els percentatges aplicats seran diferents al
diürn i serien els següents:
Assistència a classe, treballs presentats, treball de casa i de classe: 30 %
Exàmens:
70 %
Un alumne superarà el curs si la nota mitjana de les qualificacions de les distintes avaluacions és 5 o més,
amb una nota de 3 o superior en totes elles. En finalitzar cada una de les avaluacions, exceptuant l’última,
es realitzarà una recuperació als alumnes que hagen suspés.
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▬Pendents
RECUPERACIÓ D'ALUMNES PENDENTS
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI
El departament de matemàtiques oferix dos procediments per a recuperar l'assignatura pendent als
alumnes d'ESO.
Procediment 1r: Aprovar les dos primeres avaluacions del curs actual.
Procediment 2n: Aprovar l'examen extraordinari que la direcció d'estudis conovoca a finals del curs.
En el cas que algun alumne, de forma excepcional, no haguera aprovat ni pel procediment 1 ni 2 i ell
professor del curs actual haguera vist una evolució tan positiva que el faça considerar aprovar l'avaluació
3a (final), comportaria (d'acord amb la legislació vigent) aprovar també l'assignatura pendent.
Els criteris d’avaluació, tant per a l’examen com per al seguiment individual, es basaran en els continguts
mínims fixats pel Departament per a cada un dels nivells, que són els següents:
1r ESO
1. NOMBRES


Divisibilitat de nombres naturals. Múltiples i divisors comuns a diversos nombres. Aplicacions de la
divisibilitat en la resolució de problemes associats a situacions quotidianes.



Necessitat dels nombres negatius per expressar estats i canvis. Reconeixement i conceptualització
en contextos reals.



Significat i usos de les operacions amb nombres enters. Utilització de la jerarquia i propietats de les
operacions i de les regles d'ús dels parèntesis en càlculs senzills.



Fraccions i decimals en entorns quotidians. Diferents significats i usos de les fraccions. Operacions
amb fraccions: suma, resta, producte i quocient.



Nombres decimals. Relacions entre fraccions i decimals.



Elaboració i utilització d'estratègies personals per al càlcul mental, per al càlcul aproximat i amb
calculadores.



Raó i proporció. Identificació i utilització en situacions de la vida quotidiana de magnituds
directament proporcionals. Aplicació a la resolució de problemes en les quals intervingui la
proporcionalitat directa.



Percentatges per expressar composicions o variacions.



Càlcul mental i escrit amb percentatges.

2. GEOMETRIA


Elements bàsics per a la descripció de les figures geomètriques en el plànol. Utilització de la
terminologia adequada per descriure amb precisió situacions, formes, propietats i configuracions
del món físic.



Anàlisi de relacions i propietats de figures en el plànol: paral·lelisme i perpendicularitat. Ocupació
de mètodes inductius i deductius per analitzar relacions i propietats en el plànol. Construccions
geomètriques senzilles: mediatriu, bisectriu.



Classificació de triangles i quadrilàters a partir de diferents criteris. Estudi d'algunes propietats i
relacions en aquests polígons.



Polígons regulars. La circumferència i el cercle.



Construcció de polígons regulars amb els instruments de dibuix habituals.



Mesura i càlcul d'angles en figures planes.



Estimació i càlcul de perímetres de figures. Estimació i càlcul d'àrees mitjançant fórmules,
triangulació i quadriculació.



Simetria de figures planes. Apreciació de la simetria en la naturalesa i en les construccions.



Utilització d'eines informàtiques per construir, simular i investigar relacions entre elements
geomètrics.

3. ÀLGEBRA I GRÀFIQUES


Utilització de lletres per simbolitzar quantitats inicialment desconegudes o sense concretar. Utilitat
per a expressar quantitats en contextos diferents.



Traducció d’expressions del llenguatge quotidià a l’algebraic i al contrari. Recerca de regularitats
en seqüències numèriques.



Obtenció de valors numèrics en fórmules senzilles.



Valoració de la precisió i simplicitat del llenguatge algebraic per a representar i comunicar
diferents situacions de la vida quotidiana.



Organització de dades en taules de valors.



Coordenades cartesianes. Representació de punts en un sistema d'eixos coordenats. Identificació
de punts a partir de les seves coordenades.



Identificació de relacions de proporcionalitat directa a partir de l'anàlisi de la seva taula de valors.
Utilització de contraexemples quan les magnituds no siguen directament proporcionals.



Identificació i verbalització de relacions de dependència en situacions quotidianes.



Interpretació puntual i global d’informacions presentades en una taula o representades en una
gràfica.



Detecció d’errors en les gràfiques que poden afectar a la seva interpretació.

4. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT


Formulació de conjectures sobre el comportament de fenòmens aleatoris senzills i disseny
d'experiències per a la seua comprovació.



Reconeixement i valoració de les matemàtiques per a interpretar i descriure situacions incertes.



Diferents formes de recollida d'informació. Organització en taules de dades arreplegades en una
experiència.



Freqüències absolutes i relatives.



Diagrames de barres, de línies i de sectors. Anàlisi dels aspectes més destacables dels gràfics.

2n ESO
1. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT


Diferents formes de recollida d'informació. Organització de les dades en taules. Freqüències
absolutes i relatives, ordinàries i acumulades.



Diagrames estadístics. Anàlisi dels aspectes més destacables dels gràfics.



Mesures de centralització: mitjana, mitjana i moda.



Significat, estimació i càlcul. Utilització de les propietats de la mitjana per resoldre problemes.



Utilització de la mitjana, la mitjana i la moda per realitzar comparacions i valoracions.



Utilització del full de càlcul per organitzar les dades, realitzar els càlculs i generar els gràfics més
adequats.

2. NOMBRES


Potències de nombres enters amb exponent natural.



Operacions amb potències. Utilització de la notació científica per representar nombres grans.



Quadrats perfectes. Arrels quadrades. Estimació i obtenció d'arrels aproximades.



Relacions entre fraccions, decimals i percentatges.



Ús d'aquestes relacions per elaborar estratègies de càlcul pràctic amb percentatges.



Utilització de la forma de càlcul mental, escrit o amb calculadora, i de l'estratègia per explicar o
estimar quantitats més apropiades a la precisió exigida en el resultat i la naturalesa de les dades.



Proporcionalitat directa i inversa. Anàlisi de taules.



Raó de proporcionalitat.



Augments i disminucions percentuals.



Resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana en els quals apareguin relacions de
proporcionalitat directa o inversa.

3. GEOMETRIA


Figures amb la mateixa forma i diferent grandària. La semblança. Proporcionalitat de segments.
Identificació de relacions de semblança.



Ampliació i reducció de figures. Obtenció, quan sigui possible, del factor d'escala utilitzat. Raó
entre les superfícies de figures semblants.



Utilització dels teoremes de Tales i Pitàgores per obtenir mesures i comprovar relacions entre
figures.



Poliedres i cossos de revolució. Desenvolupaments plans i elements característics. Classificació
atenent a diferents criteris. Utilització de propietats, regularitats i relacions per resoldre problemes
del món físic.



Volums de cossos geomètrics. Resolució de problemes que impliquin l'estimació i el càlcul de

longituds, superfícies i volums.


Utilització de procediments tals com la composició, descomposició, intersecció, truncament,
dualitat, moviment, deformació o desenvolupament de poliedres per analitzar-los o obtenir uns
altres.

4. ÀLGEBRA I GRÀFIQUES


El llenguatge algebraic per generalitzar propietats i simbolitzar relacions. Obtenció de fórmules i
termes generals basada en l’observació de pautes i regularitats.



Obtenció del valor numèric d'una expressió algebraica.



Significat de les equacions i de les solucions d'una equació.



Resolució d’equacions de primer grau. Transformació d’equacions en altres equivalents.
Interpretació de la solució.



Utilització de les equacions per a la resolució de problemes. Resolució d’aquests mateixos
problemes per mètodes no algebraics: assaig i error dirigit.



Descripció local i global de fenòmens presentats de forma gràfica.



Aportacions de l’estudi gràfic a l’anàlisi d'una situació: creixement i decreixement. Continuïtat i
discontinuïtat. Talls amb els eixos. Màxims i mínims.



Obtenció de la relació entre dues magnituds directa o inversament proporcionals a partir de
l’anàlisi de la seva taula de valors i de la seva gràfica. Interpretació de la constant de
proporcionalitat. Aplicació a situacions reals.



Representació gràfica d'una situació que ve donada a partir d'una taula de valors, d'un enunciat o
d'una expressió algebraica senzilla.



Interpretació com a relació entre dues magnituds. Observació i experimentació en casos pràctics.



Utilització de calculadores gràfiques i programes d'ordinador per a la construcció i interpretació de
gràfiques.

3r ESO
1. NOMBRES


Nombres decimals i fraccions. Transformació de fraccions en decimals i viceversa. Nombres
decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu.



Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i arrodoniment. Xifres significatives. Error
absolut i relatiu. Utilització d'aproximacions i arrodoniments en la resolució de problemes de la
vida quotidiana amb la precisió requerida per la situació plantejada.



Potències d'exponent enter. Significat i ús. La seva aplicació per a l'expressió de nombres molt
grans i molt petits. Operacions amb nombres expressats en notació científica. Ús de la calculadora.



Representació en la recta numèrica. Comparació de nombres racionals.

2. GEOMETRIA


Determinació de figures a partir de certes propietats.



Lloc geomètric.



Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores a la resolució de problemes geomètrics i del medi físic.



Translacions, simetries i girs en el plànol. Elements invariants de cada moviment.



Ús dels moviments per a l'anàlisi i representació de figures i configuracions geomètriques.



Plànols de simetria en els poliedres.



Reconeixement dels moviments en la naturalesa, en l'art i en altres construccions humanes.



Coordenades geogràfiques i fusos horaris. Interpretació de mapes i resolució de problemes
associats.



Curiositat i interès per investigar sobre formes, configuracions i relacions geomètriques.

3. ÀLGEBRA I FUNCIONS


Curiositat i interès per investigar les regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts
de nombres.



Successions recurrents. Les progressions com a successions recurrents.



Traducció de situacions del llenguatge verbal Al llenguatge algebraic.



Transformació d’expressions algebraiques. Igualtats notables.



Resolució d’equacions de primer i segon grau incompletes amb una incògnita per procediments
algebraics.



Resolució aproximada, utilitzant la calculadora, d’altres tipus d’equacions.



Sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.



Resolució de problemes mitjançant la utilització d’equacions, sistemes i altres mètodes personals.
Valoració de la precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic per resoldre diferents
situacions de la vida quotidiana.



Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que representen fenòmens de l’entorn quotidià i altres
matèries.



Anàlisi d'una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i globals de la gràfica
corresponent: domini, continuïtat, monotonia, extrems i punts de cort. Ús de les tecnologies de la
informació per a l’anàlisi conceptual i reconeixement de propietats de funcions i gràfiques.



Formulació de conjectures sobre el comportament del fenomen que representa una gràfica i la
seva expressió algebraica.



Anàlisi i comparació de situacions de dependència funcional donades mitjançant taules i enunciats.



Utilització de models lineals per estudiar situacions provinents dels diferents àmbits de
coneixement i de la vida quotidiana, mitjançant la confecció de la taula, la representació gràfica i
l’obtenció de l’expressió algebraica.



Utilització de les diferents formes de representar l'equació de la recta.

4. ESTADÍSTICA


Necessitat, conveniència i representativitat d'una mostra. Mètodes de selecció aleatòria i

aplicacions en situacions reals.


Atributs i variables discretes i contínues.



Agrupació de dades en intervals. Histogrames i polígons de freqüències.



Construcció de la gràfica adequada a la naturalesa de les dades i a l'objectiu desitjat.



Mitjana, moda i mediana. Significat, càlcul i aplicacions.



Anàlisi de la dispersió: rang i desviació típica.



Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.



Utilització de les mesures de centralització i dispersió per realitzar comparacions i valoracions.
Actitud crítica davant la informació d'índole estadística.



Utilització de la calculadora i el full de càlcul per organitzar les dades, realitzar càlculs i generar les
gràfiques més adequades.
▲[pujar]

BATXILLERAT
Procediment de recuperació
Es realitzarà al principi del curs, primers dies d'Octubre, un examen global de la matèria pendent amb
l'objecte que aquells alumnes que a l'estiu o setembre hagen pogut treballar-la puguen aprovar.
Per a l'alumnat que no aprove aquest examen o no es present es realitzaran dos exàmens parcials al
llarg del curs, els continguts del qual es detallaran a continuació. Per a aprovar l'assignatura és necessari
que la nota mitjana dels dos parcials siga 5 o superior i tindre un 3 com a mínim en cada un d'ells.
Els alumnes que en el primer parcial tinguen com a nota un 3 o superior, al maig podran optar per
examinar-se només del segon parcial o de tot el programa. Els alumnes que no tinguen esta nota mínima,
al maig s'examinaren obligatòriament de tot el programa.
Classes de recuperació
MatCS I: Dimarts de 18.30 a 19.20. Aula B-210. Professora Pilar Chaves.
Mat I: Divendres de 16.15 a 17.10. Aula B-210. Professora Pilar Chaves
La professora que impartix les classes de repàs valorarà l'assistència, regularitat en el treball i l'actitud i
participació en la classe. El seu informe serà considerat en la reunió de qualificació del Departament. En la
qualificació final la nota d'examen tindrà un pes del 80% i l'assistència a classe de repàs i la regularitat en el
treball un 20%.
La limitació horària imposa un ritme de treball per a poder desenrotllar els continguts mínims que, en
alguns moments, no serà l'adequat per al ritme d'aprenentatge dels alumnes i alumnes tenint en compte a
més que, en la majoria dels casos, es tracta d'alumnes amb grans dificultats en matemàtiques.
L'organització del treball seguirà les pautes següents:



Els professors/es prepararan col·leccions de problemes amb enunciats en què intervinguen els
conceptes i procediments fonamentals inclosos en els programes d'examen.



Al finalitzar cada sessió de classe el professor corresponent assenyalarà uns enunciats determinats
perquè els alumnes els treballen individualment en sa casa.



Aquells problemes que hagen plantejat més dificultat als alumnes o que el professor / a considere més
interessants seran corregits i treballats en la classe.

S'atendran els dubtes plantejats pels alumnes i es recordaran les definicions i / o propietats necessàries.
Els continguts vindran determinats pels programes de cada examen. Després del segon parcial es farà una
revisió general per a preparar l'examen global d'abril.
PROGRAMES PER ALS EXÀMENS DE PENDENTS (BATXILLERAT)
Matemàtiques I
Primer parcial:
Aritmètica i àlgebra
Nombres reals. Successions. Àlgebra.
Trigonometria i nombres complexos
Resolució de triangles. Fórmules i funcions trigonomètriques. Nombres complexos
Segon parcial:
Geometria
Vectors. Geometria analítica. Llocs geomètrics, còniques
Anàlisis
Funcions elementals. Límits de funcions, continuïtat i branques infinites. Derivades.
En el present curs i donades les circumstàncies excepcionals del passat curs com de l'actual. Quedarà
sense incloure's en la convocatòria de pendents:
Estadística
Distribucions bidimensionals
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
Primer parcial:
Aritmética I àlgebra. Nombres reals. Airtmètica mercantil. Àlgebra
Análisi. Funcions elementals. Funcions exponencials, logarítmiques i trigonomètriques. Límits de funcions,
continuitat i branques infinites
Segundo parcial:
Análisis. Derivades
Estadística i probabilitat. Distribucions bidimensional. Distribucions de probabilitat de varible discreta.
Distribucions de probabilitat de variable continua
▲[pujar]

— Enllaços d'interés
Pàgines Web
Proyecto Descartes
DivulgaMat
Gacetilla Matemática
Laboratorio de Matemáticas
MateMeravelles - Blai Figueras
Matemáticas en tu mundo
Matemáticas para todos
Modelos de papel de Poliedros
Matematicalia - revista digital
Geometría Dinámica - José Antonio Mora
Matemáticas - Antonio Pérez
Matemáticas Divertidas
Matemáticas Mágicas
Matemáticas y Fotografía -Pilar Moreno

