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DEPARTAMENT DIDÀCTIC DE MATEMÀTIQUES 
 
MATÈRIA : MATEMÀTIQUES 
LLIBRE DE REFERÊNCIA; VICENS VIVES 4RT ESO 
 
CONTINGUTS MÍNIMS EXIGIBLES DE LA MATÈRIA: 
 
* TEMA 2: POTÈNCIES I RADICALS.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  – Aplicar les propietats de les potències per resoldre i simplificar expressions matemàtiques.  
– Utilitzar les potències de 10 i la notació científica per simplificar l'expressió de nombres molt 

grans o molt petits. 
– Saber utilitzar el valor aproximat o exacte d'un resultat que proporciona la calculadora. 
– Identificar els radicals amb les potències d'exponent fraccionari. 
– Calcular expressions numèriques amb potències d'exponent fraccionari. 
– Calcular i simplificar expressions amb arrels. 
– Resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana aplicant les propietats de les arrels. 

   

CONTINGUTS  

– Potències d'exponent natural. 
– Propietats de les potències.  
– Potències d'exponent enter negatiu. 
– Expressió de quantitats grans i petites amb notació científica. 
– Ús de la calculadora per expressar nombres en notació científica. 
– Arrel d’un nombre. Expressió d'un radical en forma de potència. 
– Propietats dels radicals. 
– Operacions amb els radicals. 
– Ús de les propietats de les potències per dur a terme operacions i simplificar expressions 

numèriques. 
– Aproximació del valor de les arrels utilitzant la calculadora. 
– Resolució de problemes de la vida quotidiana en què apareixen radicals. 
– Valoració de la utilització de la calculadora en la realització de càlculs i investigacions 

numèriques.  
– Interès per enfrontar-se a situacions problemàtiques de caràcter numèric en les quals hi 

intervinguin arrels. 
– Respecte a les estratègies de resolució diferents de les pròpies. 

 
* TEMA 3: POLINOMIS I FRACCIONS ALGÈBRIQUES.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

– Sumar, restar i multiplicar polinomis. 
– Aplicar l'algoritme de la divisió per dividir dos polinomis i comprovar-ne el resultat fent la 

prova de la divisió. 
– Aplicar la regla de Ruffini per dividir un polinomi entre un binomi de primer grau de la forma 

ax ± . 
– Reconèixer els diferents elements de la divisió que apareixen en aplicar la regla de Ruffini. 
– Cercar les arrels d'un polinomi aplicant el teorema de la resta, el teorema del factor i la regla 

de Ruffini. 
– Factoritzar un polinomi utilitzant diferents estratègies (factor comú, m.c.d., m.c.m., identitats 

notables, regla de Ruffini).  
– Utilitzar la factorització per resoldre situacions problemàtiques amb expressions algèbriques i 

polinomis. 
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CONTINGUTS  – Suma i multiplicació de polinomis. 
– Aplicació de l'algoritme de la divisió per efectuar divisions entre dos polinomis. 
– Divisió per (x-a). Regla de Ruffini. 
– Teorema del residu. Teorema del factor. Arrels d'un polinomi.  
– Descomposició factorial d'un polinomi. 
– Recerca de les arrels d'un polinomi aplicant el teorema del residu i la regla de Ruffini. 
– Estudi de la divisibilitat d'un polinomi per x – a. 
– Factorització de polinomis aplicant la regla de Ruffini. 
– Determinació del m.c.m. i del m.c.d. per factoritzar dos o més polinomis. 
– Fraccions algèbriques. 
– Resolució de situacions problemàtiques aplicant la factorització de polinomis i la simplificació 

d'expressions algèbriques. 
– Reconeixement de la utilitat del llenguatge algèbric per representar i resoldre situacions 

problemàtiques.  
– Confiança en la pròpia capacitat per abordar i resoldre exercicis relacionats amb polinomis. 

 
 
* TEMA 4: EQUACIONS.- 
 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  – Resoldre equacions de primer grau amb una incògnita i discutir el nombre de solucions. 
– Resoldre equacions de segon grau amb una incògnita, ja siguin completes o bé 

incompletes. 
– Factoritzar i resoldre equacions factoritzades. 
– Calcular la suma i el producte de les solucions d'una equació de segon grau. 
– Saber interpretar geomètricament les solucions d'una equació de segon grau. 
– Saber resoldre equacions biquadrades, fraccionàries, irracionals  
– Dissenyar estratègies per resoldre problemes utilitzant equacions de primer i de segon 

grau. 
– Valorar les pròpies habilitats matemàtiques en la resolució de problemes que es resolen 

amb equacions. 
   

CONTINGUTS  – Equacions de primer grau amb una incògnita. 
– Nombre de solucions d'una equació de primer grau. 
– Equacions de segon grau amb una incògnita.  
– Interpretació geomètrica de les solucions d'una equació. 
– Resolució d'equacions de segon grau incompletes. 
– Suma i producte de les solucions d'una equació de segon grau. 
– Factorització d'una equació utilitzant diferents mètodes. 
– Equacions factoritzades. 
– Equacions biquadrades. 
– Resolució d'equacions fraccionàries. 
– Equacions irracionals.  
– Resolució de problemes de la vida quotidiana aplicant equacions. 
– Comprovació de les solucions obtingudes. 
– Interès per enfrontar-se a situacions problemàtiques de caràcter algèbric en les quals 

intervinguin equacions. 
– Respecte per les estratègies de resolució diferents de les pròpies. 
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* TEMA 5: SISTEMES D´EQUACIONS.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

– Conèixer què és un sistema d'equacions lineals amb dues incògnites i les regles de 
transformació d'aquestes equacions. 

– Saber interpretar què és una solució d'un sistema d'equacions. 
– Saber resoldre un sistema d'equacions pels mètodes de substitució, d'igualació, de 

reducció i gràficament. 
– Resoldre sistemes de tres equacions lineals. 
– Reconèixer sistemes d'equacions esglaonats 
– Resoldre problemes dissenyant estratègies mitjançant la utilització de sistemes 

d'equacions lineals. 
– Valorar les pròpies habilitats matemàtiques en la resolució de problemes que es resolen 

amb equacions i sistemes. 
   

CONTINGUTS  

– Sistemes d'equacions lineals. 
– Classificació de sistemes d'equacions lineals segons les seves solucions.  
– Regles de transformació d'equacions. 
– Mètodes de resolució de sistemes d'equacions lineals: igualació, substitució i reducció. 
– Elecció del mètode de resolució més apropiat. 
– Resolució gràfica d’un sistema d’equacions. 
– Sistemes de tres equacions lineals. 

– Sistemes homogenis. 
– Sistemes esglaonats. 
– Sistemes de segon grau amb dues incògnites. 
– Resolució de sistemes d'equacions fraccionàries. 
– Interès per enfrontar-se a situacions problemàtiques de caràcter algèbric en les quals 

intervinguin sistemes d'equacions. 
– Respecte per les estratègies de resolució diferents de les pròpies. 

 
* TEMA 6: INEQUACIONS.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

– Conèixer el concepte d'inequació i distingir entre les solucions particulars i generals d'una 
inequació. 

– Aplicar les regles de transformació d'inequacions a partir de les propietats de les 
desigualtats. 

– Resoldre de forma analítica i gràfica una inequació de primer o de segon grau amb una 
incògnita. 

– Resoldre inequacions de grau més gran que dos. 
– Trobar les solucions d'un sistema d'inequacions lineals amb una incògnita. 
– Identificar i resoldre analíticament i gràficament inequacions racionals amb una incògnita. 
– Aplicar inequacions per resoldre situacions problemàtiques. 

   
CONTINGUTS  – Inequacions. Solucions. Inequacions equivalents. 

– Transformació d'inequacions. 
– Inequacions de primer grau. 
– Resolució analítica i gràfica d'inequacions. 
– Inequacions de segon grau.  
– Resolució gràfica d'inequacions de segon grau. 
– Inequacions de grau més gran que 2. 
– Sistemes d'inequacions lineals amb una incògnita. 
– Resolució analítica i gràfica de sistemes d'inequacions lineals amb una incògnita. 
– Inequacions racionals amb una incògnita. 
– Aplicació de les inequacions a la resolució de problemes. 
– Valorar l'aplicació de les inequacions per resoldre situacions relacionades amb la vida 

quotidiana. 
– Interès per la claredat i la precisió dels materials d'estudi elaborats individualment. 
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TEMA 8: TRIGONOMETRIA.- 
 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  – Definir les raons trigonomètriques d'un angle agut en un triangle rectangle i establir 
proporcions entre els costats.  

– Demostrar les propietats de les raons trigonomètriques. 
– Trobar la relació entre les raons trigonomètriques de dos angles complementaris. 
– Demostrar la fórmula fonamental de la trigonometria i aplicar-la a la resolució de 

situacions problemàtiques. 
– Calcular les raons trigonomètriques exactes dels angles de 30°, 45° i 60°. 
– Utilitzar la calculadora per obtenir valors de les raons trigonomètriques i per obtenir els 

angles, i conèixer-ne la raó trigonomètrica. 
– Resoldre triangles rectangles aplicant les raons trigonomètriques. 
– Expressar un enunciat o una idea utilitzant el llenguatge geomètric relatiu a la semblança 

i a les raons trigonomètriques. 
– Quantificar la realitat a través de procediments indirectes de mesura de distàncies i 

angles, mitjançant la trigonometria. 
– Aplicar estratègies personals per resoldre problemes que relacionen angles i longituds i 

valorar-ne la idoneïtat. 
– Resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana aplicant les propietats de les 

raons trigonomètriques. 
   

CONTINGUTS  – Mesura d'angles en graus i radiants i pas de graus a radiants i viceversa. 
– Raons trigonomètriques d'un angle. 
– Identitats trigonomètriques. 
– Representació geomètrica de raons trigonomètriques.  
– Raons trigonomètriques d'angles complementaris i dels angles 60°, 30° i 45°. 
– Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol. 
– Equacions trigonomètriques. 
– Resolució de triangles rectangles. 
– Aplicació de la trigonometria a la resolució de problemes. 
– Valoració de la utilització de la calculadora en els càlculs relatius a raons 

trigonomètriques. 
– Curiositat i interès per investigar relacions trigonomètriques en les figures i els cossos 

geomètrics. 
   

 
* TEMA 9: GEOMETRIA ANALITICA.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  – Diferenciar els conceptes de vector lliure i de vector fix i representar geomètricament 
vectors en uns eixos de coordenades.  

– Calcular el mòdul i els components d'un vector a partir de les coordenades de l'origen i 
de l'extrem. 

– Fer operacions gràfiques i numèriques amb vectors, calcular el punt mitjà d'un segment i 
dividir un segment en parts iguals. 

– Resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana aplicant les propietats dels 
vectors. 

– Reconèixer i obtenir l'equació d'una recta en les seves diferents formes d'expressió. 
– Determinar la inclinació d'una recta a partir del pendent i del vector director. 
– Estudiar la posició relativa de dues rectes (secants, paral·leles, coincidents) a partir de la 

seva equació general. 
– Reconèixer la circumferència i la mediatriu d'un segment com a exemples de llocs 

geomètrics. 
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CONTINGUTS  – Vectors. 
– Operacions amb vectors lliures en forma gràfica. 
– Vector de posició. Coordenades d'un vector. 
– Operacions amb vectors en forma analítica. 
– Mòdul d'un vector. 
– Determinació de la distància entre dos punts. 
– Càlcul del punt mitjà d'un segment.  
– Pendent d'una recta. 
– Equacions d'una recta. 
– Obtenció de diferents formes d'expressió de l'equació d'una recta. 
– Interpretació del valor del pendent de l'equació d'una recta. 
– Rectes paral·leles i perpendiculars. 
– Llocs geomètrics. 
– Curiositat i interès per investigar relacions entre les rectes i els valors de les seves 

equacions. 
   

 
 
 
 
* TEMA 10: FUNCIONS.- 
 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  – Reconèixer una funció real de variable real donada a través d'una fórmula, d'un gràfic o 
d'una taula. 

– Definir funció i aplicar els termes habituals que s'utilitzen per descriure-la (domini, 
continuïtat). 

– Distingir el creixement i el decreixement de les funcions i indicar-ne els intervals de 
monotonia. 

– Interpretar el significat dels màxims i els mínims locals d'una funció. 
– Calcular els punts de tall de la gràfica d'una funció amb els eixos cartesians, gràficament 

i mitjançant resolució d'equacions. 
– Reconèixer les propietats de les funcions periòdiques i caracteritzar les funcions 

simètriques. 
– Determinar la taxa de variació mitjana, la concavitat, la convexitat i les tendències d’una 

funció. 
– Aplicar les funcions i les seves gràfiques a la resolució de problemes de la vida 

quotidiana. 
   

CONTINGUTS  – Funcions. 
– Formes d'expressar una funció. 
– Domini. 
– Determinació del domini d'una funció a partir de la seva expressió analítica. 
– Anàlisi de la continuïtat d'una funció. 
– Funcions simètriques. 
– Reconeixement de funcions periòdiques i determinació del seu període. 
– Identificació dels punts de tall amb els eixos. 
– Càlcul de la taxa de variació mitjana en un interval. 
– Creixement i decreixement. Identificació de màxims i mínims relatius. 
– Concavitat i convexitat. Tendències. 
– Respecte per les opinions diferents de les pròpies en la interpretació de les 

representacions gràfiques de funcions. 
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* TEMA 11: MODELS DE FUNCIONS.- 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

– Reconèixer funcions polinòmiques a partir de la seva expressió algebraica i representar-
la utilitzant l'estratègia més adequada. 

– Calcular els punts de tall amb els eixos i les coordenades del vèrtex d'una paràbola a 
partir de la seva expressió analítica. 

– Identificar la funció de proporcionalitat inversa a partir de la seva expressió algèbrica i 
representar la hipèrbola corresponent. 

– Reconèixer l'expressió analítica de la funció exponencial i identificar el domini, el 
recorregut i la continuïtat d'aquestes funcions. 

– Representar i interpretar funcions irracionals i definides a trossos. 
– Resoldre situacions problemàtiques relacionades amb fenòmens descrits mitjançant 

diferents tipus de funcions. 
   

CONTINGUTS  – Funcions polinòmiques. 
– Funcions quadràtiques. 
– Representació de paràboles. 
– Funcions de proporcionalitat inversa. 
– Representació d'hipèrboles. 
– Representació de funcions irracionals.  
– Funcions exponencials. 
– Logaritmes. 
– Transformar expressions algèbriques aplicant les propietats operatives dels logaritmes. 
– Aplicació de les funcions logarítmiques en la vida real. 
– Representació de funcions definides a trossos. 
– Aplicació de les funcions exponencials en la vida real. 
– Gust per la presentació ordenada i clara de la informació gràfica i algèbrica relativa a les 

funcions. 
   

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ PER LA PROVA DE 4 D’ESO: 
 
Procediment d’avaluació: 
 
  Hi haurà un examen escrit amb deu exercicis o problemes. 
 
  Cada exercici o problema es valorarà amb un punt. 
 
 

Instruments % nota 
avaluació 

Examen escrit 
 
 
 
 

100 

 
Elaboració de la nota de matèria: 
 
Aprovarà l'alumne que obtingui, com a mínim, cinc punts. 


