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Nuclis temàtics de continguts.

1r Trimestre

Tema 1: Nombres enters i racionals.

Tema 2: Nombres decimals.

Tema 3: El nombre real.

Tema 4: Problemes aritmètics.

Tema 5: Expressions algebraiques

2n Trimestre

Tema 6: Equacions.

Tema 7: Sistemes d’equacions

Tema 8: Funcions. Característiques.

Tema 9: Funcions elementals.

3r Trimestre

Tema 10: Geometria.

Tema 11: Estadística.

Tema 12: Distribucions bidimensionals.

Tema 13: Probabilitat.

- Criteris d’avaluació i qualificació : Cada unitat didàctica s’avaluarà amb els següents instruments d’avaluació:
● Proves: exàmens i altres proves objectives que avaluen els estàndards d’aprenentatge avaluables.: 70%
● Entregues: Proves de seguiment de la unitat, tasques de classe, treball a casa i projectes de la pròpia

assignatura.: 20%
● Feina diària: Quadern i evidències recollides per l’alumne del seu procés d’aprenentatge.: 10%

Tan a la prova escrita com als altres instruments d'avaluació descrits a la taula anterior podrem exigir una nota
mínima d'un 3 per poder fer mitjana amb els altres instruments per tal de fomentar un esforç constant al llarg
de tot el curs i no alts i baixos que fan que no s'obtingui un bon procés d'aprenentatge. La nota de cada
avaluació i la nota final de l’assignatura s'obtindrà fent la mitjana ponderada de cada un dels instruments
d’avaluació descrits a la taula anterior.
- Criteris de recuperació d’avaluacions: Tot i que l'avaluació ha de ser contínua, a matemàtiques avaluam blocs
completament diferents, per exemple àlgebra i estadística. Per aquest motiu el fet d'assolir-ne un de bé no
implica que l'altre quedi assolit. És per això que en ocasions hem de contemplar el fet de fer recuperacions de
les avaluacions o dels blocs o de les unitats didàctiques que l'alumne no ha assolit. El mes de juny o
anteriorment, depenent del grup i/o del professor, hi haurà la possibilitat de fer aquestes recuperacions.
● Criteris de recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors: En el cas que un alumne suspèn
l'assignatura a la convocatòria de juny però promociona al curs següent, aquesta li queda com a matèria
pendent i l'ha de recuperar. L’alumne podrà recuperar de dues maneres diferents: D’una banda si aprova les dues
primeres avaluacions del curs actual o el seu professor considera que ja ha assolit els objectius mínims del
curs anterior. O en cas contrari realitzant un examen dels continguts del curs anterior la primera setmana
després de les vacances de pasqua.En tot cas el professor del curs actual farà un seguiment individualitzat a
l’alumnat que es trobi en aquesta situació.
● Material específic de l’assignatura: llibre de text “ESO 4 matemàtiques orientades als ensenyaments
aplicats” de l’ed. Anaya. Han de tenir una calculadora científica.
Cada grup tindrà un classroom en el que la professora hi anirà penjant el material i les informacions que
consideri necessàries.
● Activitats complementàries previstes: Participació voluntària a les Proves Cangur.
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