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1. OBJECTIUS 

- Unificar i consolidar els coneixements previs dels alumnes de 1r d’ESO en 
l’àrea de matemàtiques per ajudar
del curs actual amb el nivell més alt possible.

- Reforçar i ampliar els continguts de 1r 
promocionar al cus se

- Adquirir destreses 
l’etapa de l’ESO, com el c
problemes. 

 

2. CONTINGUTS 

- Nombres naturals i divisibilitat

- Nombres enters, operacions combinades

- Fraccions 

- Geometria, àrees i per

- Resolució de problemes

- Jocs i enigmes 

 

3. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

Dimensions COMPETÈNCIES

1. RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

C1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una 
representació matemàtica utilitzant variables, símbols, 
diagrames i models adequats.

C2. Emprar conceptes , eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre problemes.

C3. 
assajant estratègies diverses.

C4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes.

2. RAONAMENT I 
PROVA 

C5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per 
justificar i validar les 

C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA OPTATIVA DE MATEMÀTIQUES 

Nom del professor/a: Marta Blasco  

Unificar i consolidar els coneixements previs dels alumnes de 1r d’ESO en 
l’àrea de matemàtiques per ajudar-los a assolir les competències bàsiques 

s actual amb el nivell més alt possible. 

i ampliar els continguts de 1r d’ESO que es con
promocionar al cus següent amb èxit: nombres enters, fraccions i geometria

Adquirir destreses que facilitin l’aprenentatge de les matem
, com el càlcul mental i les estratègies de resoluci

Nombres naturals i divisibilitat 

operacions combinades 

àrees i perímetres 

ó de problemes 

COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

COMPETÈNCIES 

C1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una 
representació matemàtica utilitzant variables, símbols, 
diagrames i models adequats. 

C2. Emprar conceptes , eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre problemes. 

C3. Mantenir una actitud de recerca davant d'un problema 
assajant estratègies diverses. 

C4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes. 

C5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per 
justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.

C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
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DE MATEMÀTIQUES DE 1r d'ESO 

Unificar i consolidar els coneixements previs dels alumnes de 1r d’ESO en 
los a assolir les competències bàsiques 

ESO que es consideren clau per 
èxit: nombres enters, fraccions i geometria 

aprenentatge de les matemàtiques durant tota 
ègies de resolució de 

C1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una 
representació matemàtica utilitzant variables, símbols, 

C2. Emprar conceptes , eines i estratègies matemàtiques per 

Mantenir una actitud de recerca davant d'un problema 

C4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 

C5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per 
afirmacions que es fan en matemàtiques. 

C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 
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3. CONNEXIONS 

C7. Usar les relacions que hi ha entre diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

C8. Identificar les 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees matemàtiques concretes.

4. COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

C9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 
maneres i usar el canvi
treball matemàtic.

C10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 
comprendre les dels altres.

C11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per 
compartir i construir coneixement a partir 

C12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i 
mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 
matemàtics.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social

 

 

4. CRITERIS D'AVALUACIÓ

    

 
Dimensió 

Resolució de  problemes         

50% 

 
Dimensió 

Raonament i prova    

30% 

 

 
Dimensió 

Connexions 

10% 

 
Dimensió 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

CODI: R-PE06.3-1.3* 

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

C7. Usar les relacions que hi ha entre diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

C8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees matemàtiques concretes.

C9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 
maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de 
treball matemàtic. 

C10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 
comprendre les dels altres. 

C11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per 
compartir i construir coneixement a partir d'idees matemàtiques.

C12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i 
mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 
matemàtics. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social

D'AVALUACIÓ 

  Activitats que contribueixen a aquestes dimensions

Resolució de  problemes         

1. Prova escrita 

2. Esquemes de processos 

3. Activitats de contrast 

4. Actitud vers la matèria 

1. Prova escrita 

2. Activitats experimentals 

3. Mapes mentals 

4. Activitats de contrast 

5. Actitud vers la matèria 

1. Prova escrita 

2. Mapes mentals 

3. Activitats de connexió amb conceptes previs

4. Actitud vers la matèria 

1. Prova escrita 

2. Treball col·laboratiu 
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C7. Usar les relacions que hi ha entre diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 

matemàtiques implicades en situacions 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

C9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 
de representació com a estratègia de 

C10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 

C11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per 
d'idees matemàtiques. 

C12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i 
mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social 

Activitats que contribueixen a aquestes dimensions 

 

Activitats de connexió amb conceptes previs 
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Comunicació i representació

10% 

 

El nombre reduït d’alumnes al grup classe permet un seguiment intensiu de la 

realització de les activitats a l’aula, per ta

- Cada sessió s’avaluarà l’aprofitament de les activitats per part de  l’alumne.

seguiment diari tindrà un pes del 40

- Un cop per setmana es recollirà alguna tasca realitzada de manera individual.

Aquestes tasques tindran un 

- Al final de cada unitat els nois i noies hauran de presentar un recull de tots les 

esquemes, exercicis, etc que s’hagin fet a classe degudament corregits.

qualificació final. 

 
FALTES d’ASSISTÈNCIA: l’alumnat d’ESO que falti a un 20% de les hores lectives 
sense causa justificada perdrà el dret a l’avaluació contínua.
 
 
5. RECUPERACIONS Q

PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS.

 
 5.1. Recuperació quadr
 
Els alumnes que no aprovin l
presentar les activitats que indiqui la 

 

5.2. Recuperació juny. 

En el mes de juny hi haur
alumnes que hagin cursat l
consistirà en una prova escrita amb activitats similars a les realitzades a classe i 
presentació d'un dossier d'exercicis degudament completat.

 

5.3. Recuperació de matèries 

Els alumnes amb les op
d'acreditar l'assoliment dels objectius 
extraordinari que tindrà lloc en els dies que hagi previst el centre i en el número de 
convocatòries que dicti la llei. 
d'exercicis degudament completat. 
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Comunicació i representació 3. Activitats d’interpretació matemàtica

4. Actitud vers la matèria 

El nombre reduït d’alumnes al grup classe permet un seguiment intensiu de la 

realització de les activitats a l’aula, per tant  

Cada sessió s’avaluarà l’aprofitament de les activitats per part de  l’alumne.

à un pes del 40% de la qualificació final. 

Un cop per setmana es recollirà alguna tasca realitzada de manera individual.

Aquestes tasques tindran un pes del 30% de la qualificació final. 

Al final de cada unitat els nois i noies hauran de presentar un recull de tots les 

es, exercicis, etc que s’hagin fet a classe degudament corregits.

FALTES d’ASSISTÈNCIA: l’alumnat d’ESO que falti a un 20% de les hores lectives 
sense causa justificada perdrà el dret a l’avaluació contínua. 

QUADRIMESTRALS, AL FINAL DE CURS I DE MATÈRIES
CURSOS ANTERIORS. 

uadrimestral. 

provin l’assignatura durant el quadrimestre hauran de refer i 
presentar les activitats que indiqui la professora. 

 

n el mes de juny hi haurà una convocatòria extraordinària de recuperaci
alumnes que hagin cursat l’optativa durant un dels dos quadrimestres del curs, que 

à en una prova escrita amb activitats similars a les realitzades a classe i 
presentació d'un dossier d'exercicis degudament completat. 

.3. Recuperació de matèries optatives de cursos anteriors. 

optatives pendents de cursos anteriors 
d'acreditar l'assoliment dels objectius mínims d'aquestes matèries en un examen 
extraordinari que tindrà lloc en els dies que hagi previst el centre i en el número de 
convocatòries que dicti la llei. Condició sine qua non serà la presentació d'un dossier 
d'exercicis degudament completat.  
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Activitats d’interpretació matemàtica 

El nombre reduït d’alumnes al grup classe permet un seguiment intensiu de la 

Cada sessió s’avaluarà l’aprofitament de les activitats per part de  l’alumne. El 

Un cop per setmana es recollirà alguna tasca realitzada de manera individual. 

 

Al final de cada unitat els nois i noies hauran de presentar un recull de tots les 

es, exercicis, etc que s’hagin fet a classe degudament corregits. 30% de la 

FALTES d’ASSISTÈNCIA: l’alumnat d’ESO que falti a un 20% de les hores lectives 

RIMESTRALS, AL FINAL DE CURS I DE MATÈRIES 

quadrimestre hauran de refer i 

ria de recuperació per als 
optativa durant un dels dos quadrimestres del curs, que 

à en una prova escrita amb activitats similars a les realitzades a classe i la 

 tindran l'oportunitat 
mínims d'aquestes matèries en un examen 

extraordinari que tindrà lloc en els dies que hagi previst el centre i en el número de 
serà la presentació d'un dossier 


