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Matemàtiques

CURS: 1r

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Comprendre les ampliacions successives dels conjunts numèrics, amb una
atenció especial als nombres reals. Distingir els nombres reals de les seves
aproximacions. Saber calcular i comprendre el significat del concepte intuïtiu de
límit d'una successió.
2. Aplicar i saber identificar en problemes pràctics les relacions entre la
descomposició

de polinomis i la

resolució

d'equacions polinòmiques.

Comprendre i utilitzar la relació entre els zeros d'un polinomi i les solucions de
l'equació polinòmica.
3. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes com a primer pas per a la
futura comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques, i entendre'n el
significat.
4. Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i resoldre
problemes pràctics de trigonometria tot fent servir les eines apreses sobre
mesura d'anglès. Estar familiaritzat amb la resolució de triangles. Aplicar a
situacions reals les tècniques de resolució de triangles, amb un èmfasi especial
en el cas de triangles rectangles.
5. Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial bidimensional i
fer servir les tècniques per resoldre problemes. Utilitzar amb destresa la relació
entre direcció i pendent d'una recta, tot lligat amb la comprensió del concepte
de paral·lelisme.
6. Transcriure al llenguatge algèbric el concepte de lloc geomètric, i saber
interpretar les expressions algèbriques corresponents. Conèixer les equacions
de les còniques referides als seus eixos principals.
7. Interpretar i utilitzar el concepte de funció, la seva expressió algèbrica i les
operacions amb funcions. Tenir capacitat per traduir el llenguatge de les
funcions a situacions de l'entorn i, a l'inrevés, capacitat per construir funcions a
partir de dades reals.
8. Conèixer i identificar els tipus bàsics de funcions, així com les seves
propietats, i distingir entre les propietats dels diversos tipus de funcions.
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9. Comprendre i saber usar els conceptes lligats a la variació d'una funció.
Saber utilitzar en problemes pràctics el concepte de taxa de variació d'una
funció i la seva aplicació a contextos de la realitat, comprendre el concepte de
derivada d'una funció en un punt i ser destre en el càlcul de funcions derivades
senzilles.
10. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real.
Resoldre problemes en què intervinguin els conceptes de probabilitat i
dependència o independència d'esdeveniments, en casos lligats a conceptes
elementals de combinatòria.
11. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de
correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics de l'estadística
descriptiva i bivariant a situacions senzilles.
12. Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs, fer
representacions gràfiques,

i explorar i simular situacions. Fer servir

intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats d'una operació automàtica en
el context del problema que s'està resolent.

EINES D’AVALUACIÓ
L’ alumne serà avaluat en clau de competències tal com preveu la legislació i
es farà per mitjà de :


Dues proves escrites trimestrals com a mínim



Exercicis orals i/o escrits realitzats a classe



Exercicis escrits lliurats al professorat



Assistència i puntualitat



Motivació i interès envers la matèria



Actitud i comportament de l’alumnat

SISTEMA D’AVALUACIÓ
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L’alumnat amb dues avaluacions aprovades i una suspesa, superarà el
curs si la mitjana ponderada de les tres avaluacions iguala o supera la
nota de 5 i, la nota de la tercera avaluació és igual o superior a 3.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ


En cas de suspendre dues o més avaluacions, es realitzarà una prova
extraordinària amb caràcter de suficiència a final de curs.



En cas de no superar el curs, al setembre es realitzarà una prova
extraordinària .

Link del decret de batxillerat
http://www.xtec.cat/web/curriculum

M204

v2

