Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pompeu Fabra

INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES
I APLICADES 3r d'ESO
Nom del professor/a: Marta Blasco

3rA, 3rB, 3rC i 3rD

1. CONTINGUTS
3r A i 3r B

3r C i 3r D

– Nombres racionals i potències.
– Equacions de primer grau i sistemes
d'equacions de primer grau.
– Equacions de segon grau.
– Funcions
lineals
i
funcions
de
proporcionalitat inversa
– Semblança geomètrica i mesures.
– Successions i progressions.

– Nombres racionals i potències.
– Equacions de primer grau i sistemes
d'equacions de primer grau.
– Equacions de segon grau.
– Funcions lineals i funcions de
proporcionalitat inversa.
– Semblança geomètrica i mesures.
– Destreses matemàtiques.

1. COMPETÈNCIES A ASSOLIR
Dimensions

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
1. RESOLUCIÓ problemes.
DE 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
2. RAONAMENT I validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.
PROVA
C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
C7. Usar les relacions que hi ha entre diverses parts de les
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.
3. CONNEXIONS C8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees
matemàtiques concretes.
4. COMUNICACIÓ C9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres
I
i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.
REPRESENTACIÓ
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
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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

2. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Activitats que contribueixen a aquestes dimensions
1. Prova escrita
Dimensió

2. Esquemes de processos

Resolució de problemes

3. Activitats de contrast

50%

4. Actitud vers la matèria
1. Prova escrita

Dimensió

2. Activitats experimentals

Raonament i prova

3. Mapes mentals

30%

4. Activitats de contrast
5. Actitud vers la matèria
1. Prova escrita

Dimensió

2. Mapes mentals

Connexions

3. Activitats de connexió amb conceptes previs

10%

4. Actitud vers la matèria
1. Prova escrita

Dimensió

2. Treball col·laboratiu

Comunicació i representació

3. Activitats d’interpretació matemàtica

10%

4. Actitud vers la matèria

Un cop aplicats els criteris d’avaluació s’obté una nota numèrica en la qual les proves
escrites tenen un pes aproximat del 65%, l’actitud vers la matèria del 15% i la resta
d’activitats en el seu conjunt un 20%*.
* En el cas què una avaluació no tingui prou activitats competencials, tot, o una part, del percentatge
assignat a aquest instrument passarà a l’assignat a la prova escrita.

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.
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1. RECUPERACIONS TRIMESTRALS, AL FINAL DE CURS I DE MATÈRIES PENDENTS
DE 1r I 2n
4.1. Recuperació trimestral.

Els alumnes que suspenguin el 1r (2n) trimestre podran recuperar-lo amb un
examen durant el 2n (3r) trimestre en un dia prèviament convingut. La recuperació
del 3r trimestre tindrà lloc a final de curs, en els dies previstos dins el calendari del
centre.
Condició sine qua non serà la presentació d'un petit dossier d'exercicis degudament
completat. A criteri del professor aquest dossier podrà comptar fins a un màxim d'un
10% de la nota.
La nota d’un trimestre recuperat serà com a màxim de 5.
La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres. La
nota mínima de cada trimestre per tal de fer mitjana és de 4.
4.2. Recuperació del curs.
L'alumne que, o bé tingui una nota inferior a 4 en algun trimestre, o bé tingui una
mitjana global del curs inferior a 5, haurà d'acreditar el domini dels objectius mínims
del curs en la prova extraordinària de suficiència de juny. La superació d'aquesta
prova es farà amb una nota màxima de 5. Condició sine qua non serà la presentació
d'un dossier d'exercicis degudament completat.
4.3. Recuperació de matèries de cursos anteriors.
Els alumnes amb les matemàtiques de 1ri 2n pendents tindran l'oportunitat
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. En la nota final de recuperació es tindrà en
compte l'evolució de l'alumne en el nivell en curs.
Els alumnes de 3r que tinguin pendents les Matemàtiques de 1r o 2n, podran
recuperar-les de forma automàtica si aproven el nivell en curs. Es a dir, si un alumne
aprova les matemàtiques de 3r, automàticament aprova les de 1r i/o 2n.
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