
Matemàtiques

1r Batxillerat científic/tecnològic

Presentació

Les matemàtiques constitueixen la base sobre la qual es recolzen les disciplines científiques i
tecnològiques. En aquest curs es fa una introducció al càlcul , a la trigonometria, a l'àlgebra i
geometria lineals i al càlcul estadístic.

Com en qualsevol matèria instrumental, els coneixements d'aquest curs se sustenten en els
adquirits en cursos anteriors i no és possible avançar amb seguretat sense dominar aspectes
com ara les operacions amb nombres reals, potenciació i radicació, manipulació d'expressions
algebraiques, polinomis, geometria en el pla, trigonometria, funcions, representació gràfica i
límits. L'alumne que no tingui el nivell  adequat haurà de fer un esforç suplementari per a
adquirir-lo.

Contingut

1.  Nombres reals.
2.  Polinomis.
3.  Trigonometria.
4.  Nombres complexos.
5.  Vectors en el pla.
6.  Rectes en el pla.
7.  Llocs geomètrics.
8.  Funcions.

 Successions.
9. Límits i continuïtat de funcions.
10. Funcions exponencial i logarítmica.
11. Funcions trigonomètriques.
12. Derivades.
13. Distribucions bidimensionals.
14. Probabilitat.
15. Distribució de probabilitat.

Material de classe

Llibre de text,  dossier d'exàmens PAU proporcionat per l'institut,  llibreta d'espiral  amb fulls
quadriculats d'ús exclusiu per a matemàtiques, llapis, bolígraf blau o negre, calculadora i regle.

Instruments d’avaluació, nota de les avaluacions,

recuperacions i nota final

Considerant que el batxillerat és un ensenyament post-obligatori, l'interès de l'alumnat, l'actitud
positiva, el correcte comportament a classe i el treball sostingut durant el curs es dóna per
descomptat i la nota de la matèria s'assignarà en funció, exclusivament, dels coneixements que
demostri de la mateixa i de la seva evolució durant el curs. Així doncs, el principal  element  a
considerar en l'avaluació seran les proves escrites.

A cada avaluació hi haurà un mínim de dos exàmens: distribuïts segons l’extensió i relacio dels
continguts. Al principi de la segona i tercera avaluacions hi haurà la recuperació de la primera i



la segona, respectivament. Aquests exàmens de recuperació els faran tots els alumnes, tant
els que han suspès com els que han aprovat. En el cas dels suspesos, aquesta prova serveix
per a recuperar l'avaluació anterior. En tots els casos aquesta nota farà mitjana amb les de la
resta  d'exàmens  per  a  calcular  la  nota  de  l'avaluació.  Així  doncs,  a  la  segona  i  tercera
avaluacions  hi haurà, en realitat, tres exàmens com a mínim..

En cada prova es pot incloure part  de la matèria vista anteriorment que estigui relacionada
amb de la matèria subjecta al control.. Aquesta manera de procedir persegueix que l'alumne
retingui els coneixements adquirits i es vagi habituant al model d'examen que es trobarà a les
PAU.

La nota de l'avaluació serà la mitjana de les notes de tots els exàmens arrodonida a un nombre
enter. L'alumne que a final de curs encara tingui alguna avaluació suspesa haurà de presentar-
se a la recuperació de juny, en la qual, d'acord amb el criteri anterior, entrarà la matèria de tot
el curs. La nota de l'avaluació final ordinària és la mitjana de les avaluacions trimestrals o la de
la recuperació final.

Posteriorment, durant el mes de juny, es celebrarà l'avaluació final extraordinària que consistirà
en una única prova escrita.
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