
Matemàtiques
2n 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 diferencial i integral i a l'àlgebra i 
geometria lineals que permetrà a l'alumne iniciar els estudis universitaris amb les eines 
indispensables per a moure's amb comoditat en aquest àmbit.

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. Derivades.
2. Funcions contínues i derivables.
3. Aplicacions de la derivada.
4. Primitives.
5. La integral.
6. Vectors a l'espai.
7. Matrius i determinants.
8. Sistemes d'equacions.
9. Equacions de rectes i plans.
10. Posició relativa de rectes i plans.
11. Distàncies i angles.

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, l'únic element a 
considerar en l'avaluació seran les proves escrites.

A cada avaluació hi haurà un mínim de dos exàmens: un cap a la meitat del trimestre i un altre 
al final. 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. 

A cada prova s'acumularà tota la matèria vista anteriorment. Hi haurà preponderància de la que 
encara no hagi estat objecte d'examen però sempre hi haurà alguna qüestió o problema de 
temes anteriors. 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, se celebrarà l'avaluació final extraordinària que consistirà 
en una única prova escrita.

Criteris d'avaluació

Els criteris d’avaluació són els següents (extrets del DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat)

1. Utilitzar el llenguatge matricial i els determinants com a eina per representar i identificar 
estructures de dades. Fer servir les matrius amb destresa per organitzar informació i per 
transformar-la mitjançant les operacions corresponents.

2. Resoldre i interpretar geomètricament el significat de sistemes d’equacions lineals, i saber 
aplicar-los a situacions concretes, i fer servir les tècniques de resolució de sistemes 
d’equacions lineals per resoldre problemes del context real, i per calcular posicions relatives
de rectes i plans.

3. Desenvolupar els coneixements de geometria plana per comprendre, interpretar i resoldre 
situacions vectorials tridimensionals, comprendre els conceptes de perpendicularitat i angle 
de dues direccions, i aplicar els conceptes bàsics de geometria de l’espai a la resolució de 
problemes de distància i perpendicularitat.

4. Aplicar els conceptes de límit i de derivada per conèixer en profunditat les funcions, i aplicar
aquests coneixements a problemes reals; interpretar i aplicar a situacions concretes la 
informació obtinguda de l’estudi de les funcions. Específicament, analitzar de manera 
detallada el comportament local i global d’una funció.

5. Modelitzar i resoldre problemes de la vida real lligats a la derivació. Mostrar destresa en el 
plantejament i resolució de problemes lligats a la vida real en què es facin servir els 
conceptes lligats a la derivació, en particular problemes l’optimització, i interpretar els 
resultats que s’obtinguin.

6. Reconèixer situacions que requereixin el càlcul integral per a la seva matematització. 
Interpretar la integral com a àrea, i aplicar aquesta interpretació a situacions concretes. 
Dominar tècniques senzilles d’integració i utilitzar-les per mesurar l’àrea d’una regió plana 
senzilla.

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


