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Presentació

Podem entendre que tot el currículum de la matèria contribueix a l’adquisició de la
competència matemàtica, ja que la capacitat per utilitzar diferents formes de pensa-
ment matemàtic, per a interpretar i descriure la realitat i actuar-hi, forma part del propi
objecte d’aprenentatge. Tots els blocs de continguts estan orientats a aplicar les des-
treses i actituds que permeten raonar matemàticament, comprendre una argumentaci-
ó matemàtica i expressar-se i comunicar-se amb el llenguatge matemàtic, mitjançant
les eines adequades, i integrant el coneixement matemàtic amb altres tipus de conei-
xement per obtenir conclusions, reduir la incertesa i per enfrontar-se a situacions quo-
tidianes de diferent grau de complexitat.

La base de la metodologia serà l’activitat desenvolupada per part de l’alumne de cara
a aconseguir un aprenentatge significatiu, partint de situacions i contextos pròxims a
la seva realitat i incrementant progressivament el seu nivell d’abstracció. El paper del
professor en aquest procés serà el de guia i catalitzador del mateix, seleccionant situ-
acions, contextos i activitats que l’afavoreixin.

El punt de partida del desenvolupament de cada unitat serà un diagnòstic dels conei-
xements previs seleccionats dels alumnes, que servirà per a motivar-los i connectar-
los amb el tema. Una vegada establerts els conceptes previs i motivats els alumnes,
s’aniran desenvolupant les activitats adequades per anar adquirint els continguts con-
ceptuals, procedimentals i actitudinals fixats per a cada una de les unitats, sempre
partint de l’entorn i el context més pròxim a l’alumne i augmentant progressivament el
nivell d’abstracció,  incidint força en dos aspectes:

a) la realització de la tasca diària a classe, per a formar-los en el mètode matemàtic
(resolució de problemes);

b) l’elaboració i bon ús de la llibreta de matemàtiques, per a formar-los en la confecció
d’apunts.

La  matèria  de  matemàtiques  a  4t  d’ESO  és  planteja  aconseguir  els  següents
objectius:

- Assoliment de les competències bàsiques en matemàtiques.
- Ampliació  dels  conceptes apresos en cursos anteriors,  introducció de nous

conceptes matemàtics de rellevància tant en l’àmbit social com científic.
- Millora en l’ús de les tècniques indispensables per a la resolució de problemes.

Dimensions i competències

Dimensió resolució de problemes

Competència 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació



matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.
Competència  2.  Emprar  conceptes,  eines  i  estratègies  matemàtiques  per  resoldre
problemes.
Competència  3.  Mantenir  una  actitud  de  recerca  davant  d’un  problema  assajant
estratègies diverses.
Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes.

Dimensió raonament i prova

Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar
les afirmacions que es fan en matemàtiques.
Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.

Dimensió connexions

Competència  7.  Usar  les  relacions  que  hi  ha  entre  les  diverses  parts  de  les
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.
Competència  8.  Identificar  les  matemàtiques  implicades  en  situacions  properes  i
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques
concretes.

Dimensió comunicació i representació

Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i
usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.
Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre
les dels altres.
Competència  11.  Emprar  la  comunicació  i  el  treball  col·laboratiu  per  compartir  i
construir coneixement a partir d’idees matemàtiques.
Competència 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar infor-
mació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics.

Criteris d’avaluació

Dimensió resolució de problemes

1.  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  d’altres  matèries  i  de  les  mateixes
matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres (racionals i irracionals), símbols i
mètodes algebraics (equacions de 1r i 2n grau, sistemes d’equacions i inequacions
lineals),  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  (quadràtica,  exponencial,  logarítmica  i  definida  a  trossos)  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 (per
exemple, l’agrimensura i la navegació), utilitzant la trigonometria 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,  amb  distribucions  unidimensionals  i
bidimensionals, 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 les tècniques del càlcul de probabilitats, incloent probabilitat



condicionada,  successos  compostos  i  l’ús  de  la  combinatòria  per  realitzar  el
comptatge.

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 dels altres, a través del
treball per parelles o en grup o bé la posada en comú amb tota la classe.

Dimensió connexions

9.  Usar  relacions  entre  diverses  parts  de  les  matemàtiques  (àlgebra  i  geometria,
nombres  i  geometria,  nombres,  estadística  i  geometria,  nombres  i  atzar)  que
afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament.
10.  Reconèixer  models  numèrics  (racionals  i  irracionals),  funcionals  (lineals  i  de
proporcionalitat  inversa,  quadràtic,  exponencial,  logarítmica  i  definida  a  trossos),
geomètrics  (trigonomètrics  i  analítics),  distribucions  estadístiques  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 per projectes 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.

Instruments d’avaluació

L’avaluació és contínua i té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les com-
petències bàsiques i les mesures de reforç. Es valoraran els coneixements, el treball a
classe i a casa, l'actitud, l’interès demostrat, i el comportament de l'alumnat a l'aula.
Per determinar-ho, es tindran en compte:
 Les activitats de la matèria realitzades dins i fora de l’aula.
 La correcta realització de treballs individuals i en grup. S’hi inclou la presentació,

la cal·ligrafia i l’ortografia.
 La puntualitat en la presentació o el lliurament d'activitats.
 L’atenció activa i el treball a l'aula.
 L’assistència, la puntualitat i la participació a les classes.
 La cura en la utilització del material de la matèria.
 La contribució al correcte desenvolupament de la classe i al clima de convivència

a l'aula.

En acabar cada unitat didàctica l’alumnat ha de respondre a una prova escrita. Cada
trimestre se’n realitzaran com a mínim dues.
Als alumnes que faltin a un examen, només se’ls permetrà fer-lo més tard si aquesta
absència està justificada per escrit.

Per a la qualificació final de cada avaluació es consideren dos grans apartats: proves
escrites per una banda, i deures, actitud a classe i llibreta per una altra banda.



Proves escrites

Es ponderen en un 80%. En el cas de proves per a alumnes d’un mateix curs però ni-
vell diferent, es procurarà que siguin semblants en la mesura del que sigui possible,
però respectant  sempre el  ritme d’aprenentatge dels alumnes de ritme més lent  i
adaptant-ne la dificultat.
Per tal d’afavorir la competència lectora dels alumnes i de millorar la seva comprensi-
ó escrita i la seva capacitat de raonament matemàtic, i per tal també de millorar les
seves competències bàsiques, l’estructura d’aquestes proves serà, aproximadament,
la següent:
- un 35% consistirà en exercicis de càlcul, operativitat i aplicació de fórmules i/o me-
canismes.
- un 65% serà de problemes escrits, que inclouran qüestions teòriques, problemes de
raonament i de lògica, definicions, exercicis de completar frases i/o de “veritable –
fals”, situacions de la vida quotidiana i problemes de competències bàsiques.

La qualificació final s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de totes les proves d'avalua-
ció contínua.
És obligatori realitzar-les amb bolígraf (color negre o blau). En cap cas es corregirà
un examen fet amb llapis. Se’n valora també la presentació.
Com a mínim una de les proves escrites que es realitzaran al llarg de cada avaluació
serà seguint el model de les proves de competències bàsiques o d’avaluació diag-
nòstica. La finalitat és la de millorar la competència lectora i la comprensió de textos
escrits per part de tot l’alumnat, i avaluar la progressió del seu nivell d’aprenentatge
al llarg del curs.

Deures, actitud a classe i llibreta

Es ponderen en un 20%.
Es valoren particularment els següents aspectes: l’esforç personal, l’interès, la partici-
pació i l’atenció a classe, el respecte envers els companys, professor i material, i el
treball de classe.
Es valora també la realització regular dels deures encomanats pel professor.
L’ús de la llibreta és obligatori. Se’n valora especialment la presentació, l’ordre i que
estigui completa, amb tots els enunciats copiats i tots els exercicis corregits amb bolí-
graf de color vermell.

Avaluació continua

La qualificació final de curs és la nota mitjana de les tres avaluacions. Es valora tam-
bé l’evolució positiva o negativa i l’esforç de l’alumne durant el curs.

En cas de suspendre una avaluació, aquesta es pot recuperar mitjançant el procedi-
ment següent: al començament de la següent avaluació, després del període no lec-
tiu de vacances, els alumnes han de lliurar un dossier d’exercicis proposats pel pro-
fessor i realitzar una prova escrita. La presentació del dossier és recomanable, i es
valorarà positivament la seva presentació. La qualificació màxima que es pot obtenir
és SUFICIENT/ASSOLIMENT SATISFACTORI.

Els alumnes que no superen el curs amb la mitjana de les tres avaluacions tindran
dret a un examen extraordinari, al mes de setembre del curs següent. Poden lliurar
un dossier d’exercicis proposats pel professor, la qual cosa es valorarà positivament,
i han de realitzar una prova escrita. La qualificació màxima que es pot obtenir és SU-



FICIENT/ ASSOLIMENT SATISFACTORI.

Recuperació com a matèria pendent del curs anterior

Al llarg del curs, l’alumnat que no ha superat la matèria de matemàtiques de cursos
anteriors, caldrà que realitzi un dossier amb una selecció d’activitats del curs no supe-
rat i una prova escrita.
També es pot recuperar la matèria de cursos anteriors aprovant el curs actual.
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