ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Matemàtiques - 1r ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
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A
Seqüenciació d’objectius, continguts i estàndards d’aprenentatge
Unitat didàctica

Temporalització

U.7

Elements del pla. Figures planes

16 de març a 5 de maig

8 setmanes

U.8

Àrees i perímetres

18 de maig a 12 de juny

4 setmanes

UNITAT DIDÀCTICA 7: ELEMENTS DEL PLA. FIGURES PLANES
Objectius didàctics:
–
Conèixer els elements geomètrics bàsics, les relacions que hi ha entre ells i fer
construccions senzilles utilitzant els instruments de dibuix necessaris.
–
Identificar i classificar els diferents tipus d’angles, emprar el sistema sexagesimal per
a operar-hi i utilitzar les relacions angulars.
–

Identificar les figures poligonals, classificar-les i reconèixer-hi simetries.

–
Identificar les figures circulars, els elements i propietats de la circumferència i el
cercle i determinar les posicions relatives de la circumferència en el pla.
–
Conèixer els elements fonamentals i les propietats de triangles, quadrilàters i
polígons regulars.
–

Efectuar càlculs amb els angles en les figures planes.

–
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant les propietats de les figures
planes i utilitzant les eines tecnològiques i estratègies més adequades.
–
Valorar i conèixer la utilitat de la geometria per resoldre diferents situacions relatives
a l’entorn i el coneixement sobre elements geomètrics bàsics per transmetre informacions
precises relatives a l’entorn i per facilitar l’adquisició de conceptes geomètrics en el futur.
Continguts:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran de manera transversal, en especial cal destacar els següents:
–

Planificació del procés de resolució de problemes.

–
Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat,
reformulació del problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos
particulars senzills, recerca de regularitats i lleis.
–
Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació
d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context de la
situació, recerca d’altres formes de resolució, etc.
–
Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i afrontar
les dificultats pròpies del treball científic.
–

Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:

c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques.
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e) Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els resultats i
conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns apropiats, la informació i les idees
matemàtiques.
Bloc III: Geometria
–
Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions i propietats de figures en el pla.
Paral·lelisme i perpendicularitat.
–

Angles i les seves relacions.

–

Figures planes elementals: triangle, quadrat, figures poligonals.

–

Classificació de triangles i quadrilàters. Propietats i relacions.

–

Mesura i càlcul d’angles de figures planes.

–

Circumferència, cercle, arcs i sectors circulars.

Estàndards d’aprenentatge:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran tots de manera transversal. En major grau cal destacar els següents:
1.1.
Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un
problema, amb el rigor i la precisió adequats.
2.1.
Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades,
context del problema).
2.2.
Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del
problema.
2.3.
Fa estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes que s’han
de resoldre, i en valora la utilitat i l’eficàcia.
2.4.
Fa servir estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de
problemes, i reflexiona sobre el procés de resolució de problemes.
3.1.
Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi en
contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.
5.1.
Exposa i defensa el procés seguit, a més de les conclusions obtingudes, utilitzant el
llenguatge geomètric.
6.2.
Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic identificant
els problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics necessaris.
6.3.
Usa, elabora o construeix models matemàtics senzills que permetin la resolució de
problemes dins el camp de les matemàtiques.
6.4.

Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat.

8.1.
Desenvolupa actituds adequades per al treball en matemàtiques: esforç,
perseverança, flexibilitat i acceptació de la crítica raonada.
8.2.
Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, la cura i l’interès
adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació.
8.4.
Desenvolupa actituds de curiositat i indagació, i hàbits de plantejar preguntes i
cercar respostes adequades, tant en l’estudi dels conceptes com en la resolució de
problemes.
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12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so...), com a
resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina
tecnològica adequada i els comparteix per discutir-los o difondre’ls.
12.3. Usa adequadament els mitjans tecnològics per estructurar i millorar el seu procés
d’aprenentatge recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu
procés acadèmic i establint pautes de millora.
Bloc III: Geometria
1.1.
Reconeix i descriu les propietats característiques dels polígons regulars: angles
interiors, angles centrals, diagonals, apotemes, simetries.
1.2.
Defineix els elements característics dels triangles, traçant-los i coneixent la propietat
comuna a cada un, i els classifica atenent tant els seus costats com els seus angles.
1.3.
Classifica els quadrilàters i els paral·lelograms atenent el paral·lelisme entre els
costats oposats i coneixent les seves propietats referents a angles, costats i diagonals.
1.4.
Identifica les propietats geomètriques que caracteritzen els punts de la
circumferència i el cercle.

UNITAT DIDÀCTICA 8: ÀREES I PERÍMETRES
Objectius didàctics:
–

Calcular perímetres i àrees de figures planes aplicant les fórmules corresponents.

–
Calcular perímetres i àrees de figures planes de manera raonada per descomposició
o composició.
–

Emprar el teorema de Pitàgores en el càlcul d’àrees i perímetres.

–

Seleccionar i utilitzar l’estratègia més adequada per a l’estimació d’àrees.

–
Resoldre problemes de la vida quotidiana, relacionats amb el càlcul de perímetres i
àrees, utilitzant les eines tecnològiques i estratègies més adequades.
–
Desenvolupar l’hàbit d’expressar els resultats numèrics dels mesuraments amb les
unitats de mesura adequades.
–
Reconèixer i valorar la utilitat de la mesura per a transmetre informacions precises
relatives a l’entorn.
Continguts:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran de manera transversal, en especial cal destacar els següents:
–

Planificació del procés de resolució de problemes.

–
Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat,
reformulació del problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos
particulars senzills, recerca de regularitats i lleis.
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–
Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació
d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context de la
situació, recerca d’altres formes de resolució, etc.

–
Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i afrontar
les dificultats pròpies del treball científic.
–

Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:

c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques.
e) Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els resultats i
conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns apropiats, la informació i les idees
matemàtiques.
Bloc III: Geometria
–
Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes. Càlcul d’àrees per descomposició en
figures simples.
–

Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació geomètrica i aplicacions.

Estàndards d’aprenentatge:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
1.1.
Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un
problema, amb el rigor i la precisió adequats.
2.1.
Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades,
context del problema).
2.2.
Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del
problema.
2.3.
Fa estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes que s’han
de resoldre, i en valora la utilitat i l’eficàcia.
2.4.
Fa servir estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de
problemes, i reflexiona sobre el procés de resolució de problemes.
3.1.
Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi en
contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.
5.1.
Exposa i defensa el procés seguit, a més de les conclusions obtingudes, utilitzant el
llenguatge geomètric.
6.2.
Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic identificant
els problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics necessaris.
6.3.
Usa, elabora o construeix models matemàtics senzills que permetin la resolució de
problemes dins el camp de les matemàtiques.
6.4.

Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat.

8.1.
Desenvolupa actituds adequades per al treball en matemàtiques: esforç,
perseverança, flexibilitat i acceptació de la crítica raonada.
8.2.
Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, la cura i l’interès
adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació.
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8.4.
Desenvolupa actituds de curiositat i indagació, i hàbits de plantejar preguntes i
cercar respostes adequades, tant en l’estudi dels conceptes com en la resolució de
problemes.
12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so...), com a
resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina
tecnològica adequada i els comparteix per discutir-los o difondre’ls.
12.3. Usa adequadament els mitjans tecnològics per estructurar i millorar el seu procés
d’aprenentatge recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu
procés acadèmic i establint pautes de millora.
Bloc III: Geometria
2.1.
Resol problemes relacionats amb distàncies, perímetres, superfícies i angles de
figures planes en contextos de la vida real, fent servir les eines tecnològiques i les
tècniques geomètriques més apropiades.
2.2.
Calcula la longitud de la circumferència, l’àrea del cercle, la longitud d’un arc i l’àrea
d’un sector circular, i les aplica per resoldre problemes geomètrics.
3.1.
Comprèn els significats aritmètic i geomètric del teorema de Pitàgores i els empra
per cercar ternes pitagòriques o comprovar el teorema construint altres polígons sobre els
costats del triangle rectangle.
3.2.
Aplica el teorema de Pitàgores per calcular longituds desconegudes en la resolució
de triangles en contextos geomètrics o en contextos reals.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Matemàtiques - 2n ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.

Seqüenciació de les UD.
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Setmana 16 a 20 març

Geometria de l’espai

Setmanes 23 març a 8 abril (3 setmanes)

Repàs i consolidació d’àlgebra*

Setmanes 20 abril a 30 abril (2 setmanes)

Geometria de l’espai

Setmanes 4 maig a 5 juny (5 setmanes )

Funcions

Setmanes 8 a 19 juny (2 setmanes)

Probabilitat

*Durant aquestes setmanes es va decidir, per acord de centre, i davant la incertesa de la
durada del confinament, no continuar avançant temari, i dur a terme activitats de reforç i
consolidació. Es va aprofitar per treballar la UD 3: Àlgebra, ja que és on més dificultats es
detecten.

Objectius
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Transversals a totes les Unitats Didàctiques. Es destaquen els següents
-

Treballar la resolució de problemes, cercant estratègies i decidint els procediments
indicats.
Utilitzar convenientment el llenguatge matemàtic adequat a cada cas.
Reflexionar sobre els resultats obtinguts.

Geometria de l’espai
-

Recordar les figures planes elementals, així com el càlcul de la seva àrea i perímetre
Estudiar els diferents poliedres elementals (prismes i piràmides) i cossos de
revolució (cilindres, cons i esferes), així com les seves propietats.

Funcions
-

Representar punts en un eix de coordenades, i saber identificar-los.
Introduir el concepte de funció, i les seves manera bàsiques de representació
(enunciat, taula, gràfic, expressió algebraica).
Interpretar una gràfica que representa una situació real, i poder-ne treure
conclusions.
Introduir les funcions lineals. Identificar-ne la pendent i l’ordenada d’origen.
Representar funcions senzilles amb GeoGebra.

Probabilitat
-

Calcular la probabilitat d’un esdeveniment en un fenomen aleatori senzill.
Dissenyar experiments per comprovar aquestes probabilitats.

Continguts
Transversals a totes les Unitats Didàctiques
-

-

-

Planificació del procés de resolució de problemes.
Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat (gràfic,
numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de subproblemes,
recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca de regularitats i lleis.
Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació d’unitats
als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context de la situació,
recerca d’altres formes de resolució, etc.
Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos de la realitat i
en contextos matemàtics.
Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge.

Geometria de l’espai
-

Figures planes elementals: triangle, quadrat, figures poligonals.

-
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Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes.
Políedres i cossos de revolució. Elements característics, classificació. Àrees i
volums.
Propietats, regularitats i relacions dels políedres. Càlcul de longituds, superfícies i
volums del món físic.

Funcions
-

-

Coordenades cartesianes: representació i identificació de punts en un sistema
d’eixos de coordenades.
El concepte de funció: variable dependent i independent. Formes de presentació
(llenguatge habitual, taula, gràfic, fórmula).
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.
Utilització de calculadores gràfiques i programes d’ordinador per construir i
interpretar gràfics.

Probabilitat
-

Fenòmens deterministes i aleatoris.
Formulació de conjectures sobre el comportament de fenòmens aleatoris senzills i
disseny d’experiències per comprovar-les.
Freqüència relativa d’un esdeveniment i la seva aproximació a la probabilitat
mitjançant la simulació o l’experimentació.

Estàndards d’aprenentatge
Transversals a totes les Unitats Didàctiques
-

2.1. Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades,
context del problema).
2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del
problema.
2.3. Fa estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes que
s’han de resoldre, i en valora la utilitat i l’eficàcia.
2.4. Fa servir estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de
problemes, i reflexiona sobre el procés de resolució de problemes.
3.1. Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi en
contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.
3.2. Empra les lleis matemàtiques trobades per fer simulacions i prediccions sobre
els resultats possibles, i en valora l’eficàcia i la idoneïtat.
4.2. Es planteja nous problemes, a partir d’un de resolt: variant les dades, proposant
noves preguntes, resolent altres problemes semblants, plantejant casos particulars o
més generals d’interès, establint connexions entre el problema i la realitat.

-

-
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6.2. Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic
identificant els problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics
necessaris.
6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat.
7.1. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions sobre aquest i sobre els resultats.
8.2. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, la cura i l’interès
adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació.
12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so...), com
a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina
tecnològica adequada i els comparteix per discutir-los o difondre’ls.

Geometria de l’espai
-

-

-

2.1. Resol problemes relacionats amb distàncies, perímetres, superfícies i angles de
figures planes en contextos de la vida real, fent servir les eines tecnològiques i les
tècniques geomètriques més apropiades.
2.2. Calcula la longitud de la circumferència, l’àrea del cercle.
3.2. Aplica el teorema de Pitàgores per calcular longituds desconegudes en la
resolució de triangles i àrees de polígons regulars, en contextos geomètrics o en
contextos reals.
5.1. Analitza i identifica les característiques de diferents cossos geomètrics, utilitzant
el llenguatge geomètric adequat.
5.3. Identifica els cossos geomètrics a partir dels seus desenvolupaments plans i
recíprocament.
6.1. Resol problemes de la realitat mitjançant el càlcul d’àrees i volums de cossos
geomètrics, fent servir els llenguatges geomètric i algebraic adequats.

Funcions
-

1.1. Localitza punts en el pla a partir de les coordenades i anomena punts del pla
escrivint-ne les coordenades.
2.1. Passa d’unes formes de representació d’una funció a les altres i tria la més
adequada en funció del context.
3.1. Reconeix si un gràfic representa o no una funció.
3.2. Interpreta una gràfica
4.1. Reconeix i representa una funció lineal a partir de l’equació o d’una taula de
valors, i obté el pendent de la recta corresponent.
4.2. Obté l’equació d’una recta a partir de la gràfica o la taula de valors.
4.3. Escriu l’equació corresponent a la relació lineal existent entre dues magnituds i
la representa.

Probabilitat
-

3.1. Identifica els experiments aleatoris i els distingeix dels deterministes.
3.2. Calcula la freqüència relativa d’un esdeveniment mitjançant l’experimentació.

-
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3.3. Fa prediccions sobre un fenomen aleatori a partir del càlcul exacte de la seva
probabilitat o l’aproximació d’aquesta mitjançant l’experimentació.
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Departament de Matemàtiques - 3r Acadèmiques
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Seqüenciació de les Unitats Didàctiques
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Setmana 16 a 20 març (1 setmana)

Finalitzar Geometria de l’espai*

Setmanes 23 març a 24 abril (4 setmanes)

Estadística

Setmanes 27 abril a 19 juny (8 setmanes)

Funcions

* Es varen finalitzar els darrers continguts de la Unitat didàctica (Cossos de revolució)
Objectius
Transversals a totes les Unitats Didàctiques
- Treballar la resolució de problemes.
- Practicar les estratègies per resoldre problemes, i els procediments implicats.
- Analitzar els resultats obtinguts i revisar-los, si cal.
- Modelitzar processos matemàtics en contextos reals.
- Utilitzar mitjans tecnològics adequats per ajudar a resoldre els problemes.
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Estadística
- Entendre el concepte d’estudi estadístic, així com la població implicada, la necessitat
de collir una mosta.
- Treballar el concepte de variable estadística, i els seus tipus.
- Trobar les freqûències absolutes, relatives i acumulades.
- Fer i interpretar un gràfic estadístic.
- Calcular i interpretar els diferents paràmetres de posició.
- Calcular i interpretar els diferents paràmetres de dispersió.
Funcions
- Entendre el concepte de funció, i la seva utilitat per descriure i preveure diferents
situacions dins contextos reals o matemàtics.
- Analitzar i descriure una gràfica de funció.
- Analitzar una situació real descrita mitjançant una funció.
- Representar una funció de les diferents maneres possibles (enunciat, taula, gràfica,
expressió algebraica), i canviar d’una a l’altra.
- Representar i analitzar funcions lineals, de manera gràfica i algebraica.
- Aplicar funcions lineals per descriure situacions procedents de contextos reals.
- Introduir les funcions quadràtiques.
- Utilitzar funcions quadràtiques per descriure contextos reals.
Continguts
Transversals a totes les Unitats Didàctiques
- Planificació del procés de resolució de problemes.
- Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat (gràfic,
numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de subproblemes,
recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca de regularitats i lleis.
- Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació d’unitats
als resultats, comprovació i interpretació de les solucions en el context de la situació,
recerca d’altres formes de resolució, etc.
- Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos de la realitat i
en contextos matemàtics.
- Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:
- a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.
- b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, funcionals o
estadístiques.
- c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques o funcionals i la realització de
càlculs de tipus numèric, algebraic o estadístic.
- d) Dissenyar simulacions i elaborar prediccions sobre situacions matemàtiques
diverses.
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Estadística
- Fases i tasques d’un estudi estadístic. Població, mostra. Variables estadístiques:
qualitatives, discretes i contínues.
- Freqüències absolutes, relatives i acumulades. Agrupació de dades en intervals.
- Gràfics estadístics.
- Paràmetres de posició: mitjana, moda, mediana i quartils. Càlcul, interpretació i
propietats.
- Paràmetres de dispersió: rang, recorregut interquartílic i desviació típica. Càlcul i
interpretació.
- Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica.

Funcions
- Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que representen fenòmens de l’entorn
quotidià i d’altres matèries.
- Anàlisi d’una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i globals de la
gràfica corresponent.
- Anàlisi i comparació de situacions de dependència funcional donades mitjançant
taules i enunciats.
- Ús 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.
- Expressions de l’equació de la recta.
- Funcions quadràtiques. Representació gràfica. Utilització per representar situacions
de la vida quotidiana.
Estàndards d’aprenentatge
Transversals a totes les Unitats Didàctiques
- 2.1. Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades,
context del problema).
- 2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del
problema.
- 2.3. Fa estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes que
s’han de resoldre, i en valora la utilitat i l’eficàcia.
- 2.4. Fa servir estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de
problemes, i reflexiona sobre el procés de resolució de problemes.
- 3.1. Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de canvi en
contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics.
- 3.2. Empra les lleis matemàtiques trobades per fer simulacions i prediccions sobre
els resultats possibles, i en valora l’eficàcia i la idoneïtat.
- 4.1. Aprofundeix en els problemes una vegada resolts: revisant el procés de
resolució i les passes i les idees importants, analitzant la coherència de la solució o
cercant altres formes de resolució.
- 5.1. Exposa i defensa el procés seguit, a més de les conclusions obtingudes,
utilitzant diferents llenguatges: algebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic.

-

-

-
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6.2. Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic
identificant els problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics
necessaris.
6.3. Usa, elabora o construeix models matemàtics senzills que permetin la resolució
de problemes dins el camp de les matemàtiques.
6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el context de la realitat.
7.1. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions sobre aquest i sobre els resultats.
10.1. Reflexiona sobre els problemes resolts i els processos desenvolupats, valora la
potència i la senzillesa de les idees clau i n’aprèn per a situacions futures similars.
11.1. Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per dur a terme càlculs
numèrics, algebraics o estadístics quan la dificultat d’aquests impedeix o no
aconsella fer-los manualment.
11.2. Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques de funcions amb
expressions algebraiques complexes i n’extreu informació qualitativa i quantitativa.
12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so...), com
a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina
tecnològica adequada i els comparteix per discutir-los o difondre’ls.

Estadística
- 1.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en problemes
contextualitzats.
- 1.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable quantitativa discreta i variable
quantitativa contínua, i en posa exemples.
- 1.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de freqüències i obté
informació de la taula elaborada.
- 1.5. Construeix, amb l’ajuda d’eines tecnològiques si fos necessari, gràfics
estadístics adequats a diferents situacions relacionades amb variables associades a
problemes socials, econòmics i de la vida quotidiana.
- 2.1. Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana, moda, mediana i quartils)
d’una variable estadística per proporcionar un resum de les dades.
- 2.2. Calcula els paràmetres de dispersió (rang, recorregut interquartílic i desviació
típica; càlcul i interpretació) d’una variable estadística (amb calculadora i amb full de
càlcul) per comparar la representativitat de la mitjana i descriure les dades.
- 3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i interpretar informació
estadística dels mitjans de comunicació.
- 3.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les dades, generar
gràfics estadístics i calcular paràmetres de tendència central i dispersió.
- 3.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i rellevant sobre una
variable estadística analitzada.
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Funcions
- 1.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i associa enunciats
de problemes contextualitzats a gràfiques.
- 1.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i les interpreta dins el
seu context.
- 1.3. Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat i descriu el fenomen
exposat.
- 1.4. Associa raonadament expressions analítiques a funcions donades gràficament.
- 2.1. Determina les diferents formes d’expressió de l’equació de la recta a partir d’una
de donada (equació punt-pendent, general, explícita i per dos punts), n’identifica
punts de tall i pendent, i la representa gràficament.
- 2.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un enunciat i la
representa.
- 2.3. Formula conjectures sobre el comportament del fenomen que representa una
gràfica i la seva expressió algebraica.
- 3.1. Calcula els elements característics d’una funció polinòmica de grau dos i la
representa gràficament.
- 3.2. Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que puguin ser modelitzades
mitjançant funcions quadràtiques, les estudia i les representa amb mitjans
tecnològics quan sigui necessari.
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Departament de Matemàtiques - 3r Aplicades
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
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SET1

SET2

SET3

SET4

SET5

SET6

SET7

SET8

SET9

SET10

T.7
T.8
T.9

TEMA7: ESTADÍSTICA
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2. Confeccionar i interpretar taules de freqüències i gràfics estadístics.
3. Resoldre problemes estadístics senzills.
4. Conèixer, calcular i interpretar paràmetres estadístics de centralització i dispersió.
5. Resoldre problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics
CONTINGUTS
Població i mostra
- Utilització de diverses fonts per obtenir informació de tipus estadístic.
- Determinació de poblacions i mostres dins del context de l’alumnat.
Variables estadístiques
- Tipus de variables estadístiques.
- Distinció del tipus de variable (qualitativa o quantitativa, discreta o contínua) que s’utilitza
en cada cas.
Tabulació de dades
- Taula de freqüències (dades aïllades o acumulades).
- Confecció de taules de freqüències a partir d’una massa de dades o d’una experiència
realitzada per l’alumnat.
- Freqüències absoluta, relativa, percentual i acumulada.
Gràfiques estadístiques
- Tipus de gràfics. Adequació al tipus de variable i al tipus d’informació:
- Diagrames de barres.

- Diagrames de sectors.
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- Confecció d’alguns tipus de gràfiques estadístiques.
- Interpretació de gràfiques estadístiques.
Paràmetres de centralització i de dispersió
- Mesures de centralització: la mitjana.
- Mesures de dispersió: la desviació típica.
- Coeficient de variació.
- Càlcul de la mitjana i de la desviació típica a partir d’una taula de valors.
- Interpretació dels valors de la mitjana i de la desviació típica en una distribució concreta.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Coneix els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2.1. Elabora taules de freqüències absolutes, relatives, acumulades i de percentatges i
les representa mitjançant un diagrama de barres o un diagrama de sectors.
2.2. Interpreta taules i gràfics estadístics.
3.1. Resol problemes estadístics elaborant i interpretant taules i gràfics.
4.1. Obté el valor de la mitjana i la desviació típica a partir d’una taula de freqüències i
interpreta el seu significat.
4.2. Coneix, calcula i interpreta el coeficient de variació.
5.1. Resol problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics.

TEMA 8: FUNCIONS
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Interpretar i construir gràfics que corresponguin a contextos coneguts o a taules de
dades, i manejar els conceptes i la terminologia propis de les funcions.
CONTINGUTS

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
Funció
- La gràfica com a manera de representar la relació entre dues variables (funció).
Nomenclatura.
- Conceptes bàsics relacionats amb les funcions.
- Variables independent i dependent.
- Domini de definició d’una funció.
- Interpretació de funcions donades mitjançant gràfics.
- Assignació de gràfics a funcions, i viceversa.
- Identificació del domini de definició d’una funció en vista de la seva gràfica.
Variacions d’una funció
- Creixement i decreixement d’una funció.
- Màxims i mínims en una funció.
- Determinació de creixements i decreixements, màxims i mínims, de funcions donades
mitjançant les seves gràfics.
Tendència
- Comportament a llarg termini. Establiment de la tendència d’una funció a partir d’un tros
d’ella.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Respon a preguntes sobre el comportament d’una funció observant la seva gràfica i
identifica aspectes rellevants de la mateixa (domini, creixement, màxims, etc.).
1.2. Associa enunciats a gràfics de funcions.

TEMA 9: GEOMETRIA
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer el teorema de Pitàgores i les seves aplicacions.
2. Calcular àrees i perímetres de figures planes.
CONTINGUTS
Teorema de Pitàgores
- Aplicacions.
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A
- Obtenció de la longitud d’un costat d’un triangle rectangle del qual es coneixen els altres
dos.
- Identificació del tipus de triangle (acutangle, rectangle, obtusangle) a partir dels angles
dels seus costats.
- Identificació de triangles rectangles en figures planes variades.
Àrees i perímetres de figures planes
- Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes aplicant fórmules, amb obtenció d’algun dels
seus elements (teorema de Pitàgores...) i recorrent, si es necessitàs, a la descomposició i la
recomposició.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

1.1. Aplica el teorema de Pitàgores en casos directes.
1.2. Reconeix si un triangle és rectangle, acutangle o obtusangle coneixent els seus
costats.
2.1. Calcula àrees i perímetres de polígons senzills.
2.2. Calcula l’àrea i el perímetre d’algunes figures corbes.
2.3. Calcula àrees de figures planes descomponent-les en polígons o corbes senzilles.
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Departament de Matemàtiques - 4t Acadèmiques
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Seqüenciació d’objectius, continguts i estàndards d’aprenentatge
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Unitat didàctica

Temporalització

U.7

Funcions. Característiques

16 de març a 8 d’abril

4 setmanes

U.8

Funcions elementals

20 d’abril a 12 de juny

8 setmanes

U.9

Combinatòria i probabilitat

–

–

UNITAT DIDÀCTICA 7: FUNCIONS (I). CARACTERÍSTIQUES
Objectius didàctics:
–
Identificar relacions entre magnituds mitjançant relacions funcionals, establint quines
variables depenen de les altres.
–
Representar, fent ús de mitjans tecnològics, les dades d’una relació funcional
mitjançant taules i gràfiques, a partir d’una expressió analítica donada o les dades
aportades per en un determinat context per l’enunciat d’un problema, utilitzant les unitats i
escala adequades.
–
Determinar, de manera analítica i gràfica, valors de la funció i antiimatges d’acord
amb les condicions imposades per l’enunciat d’un exercici o problema en contextos
matemàtics i de la vida real.
–
Descriure les característiques més importants que s’extreuen d’una gràfica
assenyalant els valors puntuals o intervals de la variable que els determinen, analitzant-les
de manera crítica i establint hipòtesis sobre el comportament i la tendència de les dades.
–
Comunicar els resultats de la interpretació i resolució de problemes en l’àmbit de les
matemàtiques o la vida real que sobre contextos funcionals, fent ús del llenguatge apropiat i
expressant les pròpies idees de manera eficient.
Continguts:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran de manera transversal, en especial cal destacar els següents:
–

Planificació del procés de resolució de problemes.

–
Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat (gràfic,
numèric, algebraic) i recerca de regularitats i lleis.
–
Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades, assignació
d’unitats als resultats, comprovació i la interpretació de les solucions en el context de la
situació, etc.
–
Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos de la realitat
i en contextos matemàtics.
–
Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades i afrontar
les dificultats pròpies del treball científic.
–

Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020

b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades numèriques, funcionals o
estadístiques.

c) Facilitar la comprensió de propietats funcionals i la realització de càlculs de tipus numèric
i algebraic
d) Dissenyar simulacions i elaborar prediccions sobre situacions matemàtiques diverses.
e) Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els resultats i
conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns apropiats, la informació i les idees
matemàtiques.
Bloc IV: Funcions
–
Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que representen fenòmens de l’entorn
quotidià i d’altres matèries.
–
Anàlisi d’una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i globals de la
gràfica corresponent.
–
Interpretació d’un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica o expressió
analítica. Anàlisi de resultats.

Estàndards d’aprenentatge:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran tots de manera transversal. En major grau cal destacar els següents:
1.1.
Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un
problema, amb el rigor i la precisió adequats.
5.1.
Exposa i defensa el procés seguit, a més de les conclusions obtingudes, utilitzant
diferents llenguatges: algebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic.
11.2. Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques de funcions amb
expressions algebraiques complexes i n’extreu informació qualitativa i quantitativa.
12.2. Empra els recursos creats per fonamentar l’exposició oral dels continguts treballats
a l’aula.
12.3. Usa adequadament els mitjans tecnològics per estructurar i millorar el seu procés
d’aprenentatge recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu
procés acadèmic i establint pautes de millora.
Bloc IV: Funcions
1.4.
Expressa raonadament conclusions sobre un fenomen a partir del comportament
d’una gràfica o dels valors d’una taula.
2.1.

Interpreta críticament dades de taules i gràfiques sobre diverses situacions reals.

2.2.

Representa dades mitjançant taules i gràfiques utilitzant eixos i unitats adequades.

2.3.
Descriu les característiques més importants que s’extreuen d’una gràfica
assenyalant els valors puntuals o intervals de la variable que les determinen i emprant tant
llapis i paper com mitjans tecnològics.
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2.4.

Relaciona diferents taules de valors i les gràfiques corresponents

UNITAT DIDÀCTICA 8: FUNCIONS (II). FUNCIONS ELEMENTALS
Objectius didàctics:
–
Identificar relacions funcionals que segueixen un patró lineal, quadràtic, de
proporcionalitat inversa, irracional exponencial o logarítmic entre magnituds i associar-les a
les seves representacions mitjançant gràfics, taules i expressions algebraiques.
–
Representar, fent ús de mitjans tecnològics, les dades d’una relació funcional a partir
d’una expressió analítica donada o les dades aportades per en un determinat context per
l’enunciat d’un problema, utilitzant les unitats i escala adequades.
–
Determinar, de manera analítica i gràfica, paràmetres que determinen relacions
funcionals que segueixin models lineals, quadràtics o de proporcionalitat inversa d’acord
amb les condicions imposades per l’enunciat d’un exercici o problema en contextos
matemàtics i de la vida real.
–
Analitzar relacions de canvi, utilitzant la taxa de variació mitjana d’una funció en un
interval, en el context de la resolució de problemes.
–
Comunicar els resultats de la interpretació i resolució de problemes en l’àmbit de les
matemàtiques o la vida real que sobre contextos funcionals, fent ús del llenguatge apropiat i
expressant les pròpies idees de manera eficient.
Continguts:
–
Ús 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.
–

Expressions de la funció lineal.

–
Funcions quadràtiques. Representació gràfica. Utilització per representar situacions
de la vida quotidiana.
–

La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d’una funció en un interval.

–
Reconeixement d’altres models funcionals: aplicacions en contextos i situacions
reals.
Estàndards d’aprenentatge:
Bloc I: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques
Es treballaran tots de manera transversal. En major grau cal destacar els següents:
1.1.
Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un
problema, amb el rigor i la precisió adequats.
5.1.
Exposa i defensa el procés seguit, a més de les conclusions obtingudes, utilitzant
diferents llenguatges: algebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic.
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11.2. Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques de funcions amb
expressions algebraiques complexes i n’extreu informació qualitativa i quantitativa.
12.2. Empra els recursos creats per fonamentar l’exposició oral dels continguts treballats
a l’aula.
12.3. Usa adequadament els mitjans tecnològics per estructurar i millorar el seu procés
d’aprenentatge recollint la informació de les activitats, analitzant punts forts i febles del seu
procés acadèmic i establint pautes de millora.
Bloc IV: Funcions
1.1.
Identifica i explica relacions entre magnituds que poden ser descrites mitjançant una
relació funcional i associa les gràfiques amb les corresponents expressions algebraiques.
1.2.
Explica i representa gràficament el model de relació entre dues magnituds per als
casos de relació lineal, quadràtica, de proporcionalitat inversa, exponencial i logarítmica,
emprant mitjans tecnològics si és necessari.
1.3.

Identifica, estima o calcula paràmetres característics de funcions elementals.

1.5.
Analitza el creixement o el decreixement d’una funció mitjançant la taxa de variació
mitjana calculada a partir de l’expressió algebraica, d’una taula de valors o de la mateixa
gràfica.
1.6.
Interpreta situacions reals que responen a funcions senzilles: lineals, quadràtiques,
de proporcionalitat inversa, definides a trossos, exponencials i logarítmiques.
2.1.

Interpreta críticament dades de taules i gràfiques sobre diverses situacions reals.

2.2.

Representa dades mitjançant taules i gràfiques utilitzant eixos i unitats adequades.

2.3.
Descriu les característiques més importants que s’extreuen d’una gràfica
assenyalant els valors puntuals o intervals de la variable que les determinen i emprant tant
llapis i paper com mitjans tecnològics.
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Departament de Matemàtiques - 4t Aplicades
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
TEMA 7: GEOMETRIA

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els conceptes bàsics de la semblança i aplicar-los a la resolució de
problemes.
2. Conèixer el teorema de Pitàgores i les seves aplicacions.
3. Calcular àrees i perímetres de figures planes.
CONTINGUTS
Semblança
- Figures semblants. Plans i mapes. Escales.
- Obtenció de mesures en la realitat a partir d’un pla o un mapa.
- Semblança de triangles. Criteri: igualtat de dos angles.
- Obtenció d’una longitud en un triangle a partir de la seva semblança amb un altre.
- Teorema de Tales. Aplicacions.
Teorema de Pitàgores
- Aplicacions.
- Obtenció de la longitud d’un costat d’un triangle rectangle del qual es coneixen els altres
dos.
- Identificació del tipus de triangle (acutangle, rectangle, obtusangle) a partir dels angles
dels seus costats.
- Identificació de triangles rectangles en figures planes variades.
Àrees i perímetres de figures planes
- Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes aplicant fórmules, amb obtenció d’algun dels
seus elements (teorema de Pitàgores, semblança...) i recorrent, si es necessitàs, a la
descomposició i la recomposició.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Reconeix figures semblants i utilitza la raó de semblança per resoldre problemes.
1.2. Coneix el teorema de Tales i l’utilitza per resoldre problemes.
2.1. Aplica el teorema de Pitàgores en casos directes.
2.2. Reconeix si un triangle és rectangle, acutangle o obtusangle coneixent els seus
costats.
3.1. Calcula àrees i perímetres de polígons senzills.
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3.2. Calcula l’àrea i el perímetre d’algunes figures corbes.
3.3. Calcula àrees de figures planes descomponent-les en polígons o corbes senzilles.

TEMA 8: ESTADÍSTICA
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2. Confeccionar i interpretar taules de freqüències i gràfics estadístics.
3. Resoldre problemes estadístics senzills.
4. Conèixer, calcular i interpretar paràmetres estadístics de centralització i dispersió.
5. Resoldre problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics
CONTINGUTS
Població i mostra
- Utilització de diverses fonts per obtenir informació de tipus estadístic.
- Determinació de poblacions i mostres dins del context de l’alumnat.
Variables estadístiques
- Tipus de variables estadístiques.
- Distinció del tipus de variable (qualitativa o quantitativa, discreta o contínua) que s’utilitza
en cada cas.
Tabulació de dades
- Taula de freqüències (dades aïllades o acumulades).
- Confecció de taules de freqüències a partir d’una massa de dades o d’una experiència
realitzada per l’alumnat.
- Freqüències absoluta, relativa, percentual i acumulada.
Gràfiques estadístiques
- Tipus de gràfics. Adequació al tipus de variable i al tipus d’informació:
- Diagrames de barres.
- Diagrames de sectors.
- Confecció d’alguns tipus de gràfiques estadístiques.
- Interpretació de gràfiques estadístiques.
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Paràmetres de centralització i de dispersió
- Mesures de centralització: la mitjana.
- Mesures de dispersió: la desviació típica.
- Coeficient de variació.
- Càlcul de la mitjana i de la desviació típica a partir d’una taula de valors.
- Interpretació dels valors de la mitjana i de la desviació típica en una distribució concreta.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Coneix els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2.1. Elabora taules de freqüències absolutes, relatives, acumulades i de percentatges i
les representa mitjançant un diagrama de barres o un diagrama de sectors.
2.2. Interpreta taules i gràfics estadístics.
3.1. Resol problemes estadístics elaborant i interpretant taules i gràfics.
4.1. Obté el valor de la mitjana i la desviació típica a partir d’una taula de freqüències i
interpreta el seu significat.
4.2. Coneix, calcula i interpreta el coeficient de variació.
5.1. Resol problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics.

TEMA 9: PROBABILITAT
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer les propietats dels esdeveniments i les seves probabilitats.
2. Calcular probabilitats en experiències compostes utilitzant diagrama en arbre i taules de
doble entrada.
CONTINGUTS
Esdeveniments aleatoris
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A
- Relacions i operacions amb esdeveniments.
Probabilitats
- Probabilitat d’un esdeveniment.
- Propietats de les probabilitats.
Experiències aleatòries
- Experiències irregulars.
- Experiències regulars.
- Llei de Laplace.
Experiències compostes
- Extraccions amb i sense reemplaçament.
- Composició d’experiències independents. Càlcul de probabilitats.
- Composició d’experiències dependents. Càlcul de probabilitats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

1.1. Aplica les propietats dels esdeveniments i de les probabilitats.
2.1. Calcula probabilitats en experiències independents.
2.2. Calcula probabilitats en experiències dependents.
2.3. Resol altres problemes de probabilitat.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Matemàtiques - 4t PRAQ
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març
de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Els alumnes a qui la mitjana de la 1a i la 2a avaluació sigui inferior a 5, hauran de dur a
terme unes mesures de recuperació.
Si un alumne té una avaluació suspesa, però aprova la mitjana, no ha de recuperar aquesta
avaluació.
Si un alumnes té una avaluació aprovada, però la mitjana surt suspesa, només haurà de
recuperar l’avaluació suspesa.
Per recuperar les avaluacions necessàries, els alumnes hauran de completar una tasca amb
exercicis dels trimestre a recuperar. Tenen com a data límit dia 22 de maig. L’entrega
d’aquesta tasca és obligatòria per poder recuperar.
Una vegada hagin entregat la tasca, cada alumne farà un examen oral, mitjançant
videoconferència individual, per avaluar el coneixement de la metodologia i teoria implicades
a les tasques.
Si l’alumne entrega la tasca completada i aprova l’examen oral, haurà recuperat les
avaluacions suspeses, amb una nota màxima de 5.
Independentment d’aquesta opció, s’ha de tenir en compte que la nota de la 3a avaluació
serveix per pujar la mitjana de la 1a i 2a avaluació. Si un alumne arriba al 5 gràcies a aquest
extra, també aprovaria el curs.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a. Mitjana 1a i 2a avaluació
Per calcular la mitjana de la 1a i 2a avaluació, es farà servir la mitjana aritmètica de
les notes reals (no la que surt al butlletí). Si un alumne té una nota inferior a 3 en
algun dels trimestres, no pot tenir la matèria aprovada, encara que la mitjana arribi a 5.
b. Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les 
Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del
COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no
podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les
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evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats
lectives presencials”.
Per tant, l
a
qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la
1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a
avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les circumstàncies ho
permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar aquesta avaluació de
la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
TEMA 7: GEOMETRIA
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els conceptes bàsics de la semblança i aplicar-los a la resolució de
problemes.
2. Conèixer el teorema de Pitàgores i les seves aplicacions.
3. Calcular àrees i perímetres de figures planes.
CONTINGUTS
Semblança
- Figures semblants. Plans i mapes. Escales.
- Obtenció de mesures en la realitat a partir d’un pla o un mapa.
- Semblança de triangles. Criteri: igualtat de dos angles.
- Obtenció d’una longitud en un triangle a partir de la seva semblança amb un altre.
- Teorema de Tales. Aplicacions.
Teorema de Pitàgores
- Aplicacions.
- Obtenció de la longitud d’un costat d’un triangle rectangle del qual es coneixen els altres
dos.
- Identificació del tipus de triangle (acutangle, rectangle, obtusangle) a partir dels angles
dels seus costats.
- Identificació de triangles rectangles en figures planes variades.
Àrees i perímetres de figures planes
- Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes aplicant fórmules, amb obtenció d’algun dels
seus elements (teorema de Pitàgores, semblança...) i recorrent, si es necessitàs, a la
descomposició i la recomposició.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Reconeix figures semblants i utilitza la raó de semblança per resoldre problemes.
1.2. Coneix el teorema de Tales i l’utilitza per resoldre problemes.
2.1. Aplica el teorema de Pitàgores en casos directes.
2.2. Reconeix si un triangle és rectangle, acutangle o obtusangle coneixent els seus
costats.
3.1. Calcula àrees i perímetres de polígons senzills.
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3.2. Calcula l’àrea i el perímetre d’algunes figures corbes.
3.3. Calcula àrees de figures planes descomponent-les en polígons o corbes senzilles.

TEMA 8: ESTADÍSTICA
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2. Confeccionar i interpretar taules de freqüències i gràfics estadístics.
3. Resoldre problemes estadístics senzills.
4. Conèixer, calcular i interpretar paràmetres estadístics de centralització i dispersió.
5. Resoldre problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics
CONTINGUTS
Població i mostra
- Utilització de diverses fonts per obtenir informació de tipus estadístic.
- Determinació de poblacions i mostres dins del context de l’alumnat.
Variables estadístiques
- Tipus de variables estadístiques.
- Distinció del tipus de variable (qualitativa o quantitativa, discreta o contínua) que s’utilitza
en cada cas.
Tabulació de dades
- Taula de freqüències (dades aïllades o acumulades).
- Confecció de taules de freqüències a partir d’una massa de dades o d’una experiència
realitzada per l’alumnat.
- Freqüències absoluta, relativa, percentual i acumulada.
Gràfiques estadístiques
- Tipus de gràfics. Adequació al tipus de variable i al tipus d’informació:
- Diagrames de barres.
- Diagrames de sectors.
- Confecció d’alguns tipus de gràfiques estadístiques.
- Interpretació de gràfiques estadístiques.
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Paràmetres de centralització i de dispersió
- Mesures de centralització: la mitjana.
- Mesures de dispersió: la desviació típica.
- Coeficient de variació.
- Càlcul de la mitjana i de la desviació típica a partir d’una taula de valors.
- Interpretació dels valors de la mitjana i de la desviació típica en una distribució concreta.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
1.1. Coneix els conceptes de població, mostra, variable estadística i els tipus de variables
estadístiques.
2.1. Elabora taules de freqüències absolutes, relatives, acumulades i de percentatges i
les representa mitjançant un diagrama de barres o un diagrama de sectors.
2.2. Interpreta taules i gràfics estadístics.
3.1. Resol problemes estadístics elaborant i interpretant taules i gràfics.
4.1. Obté el valor de la mitjana i la desviació típica a partir d’una taula de freqüències i
interpreta el seu significat.
4.2. Coneix, calcula i interpreta el coeficient de variació.
5.1. Resol problemes estadístics senzills utilitzant els paràmetres estadístics.

TEMA 9: PROBABILITAT
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer les propietats dels esdeveniments i les seves probabilitats.
2. Calcular probabilitats en experiències compostes utilitzant diagrama en arbre i taules de
doble entrada.
CONTINGUTS
Esdeveniments aleatoris
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A
- Relacions i operacions amb esdeveniments.
Probabilitats
- Probabilitat d’un esdeveniment.
- Propietats de les probabilitats.
Experiències aleatòries
- Experiències irregulars.
- Experiències regulars.
- Llei de Laplace.
Experiències compostes
- Extraccions amb i sense reemplaçament.
- Composició d’experiències independents. Càlcul de probabilitats.
- Composició d’experiències dependents. Càlcul de probabilitats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

1.1. Aplica les propietats dels esdeveniments i de les probabilitats.
2.1. Calcula probabilitats en experiències independents.
2.2. Calcula probabilitats en experiències dependents.
2.3. Resol altres problemes de probabilitat.

