
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA
AVALUACIÓ AMB ELS NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ I

PROMOCIÓ.  
MATEMÀTIQUES   APLICADES 4  t   D’ESO  

BLOCS TREBALLATS I CONTINGUTS

CONTINGUTS
Els continguts de la tercera avaluació

són els que s’han treballat a l’aula
durant la primera i la segona i alguns
suposen un repàs de temes que s’han

vist a tercer d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
ASSOCIATS

Nombres no racionals 

- Expressió decimal. 

- Reconeixement d'alguns irracionals 

Els nombres reals 

- La recta real. 

- Representació exacta o aproximada de

nombres de diferents tipus sobre R. 

Intervals i semirectes 

- Nomenclatura. 

- Expressió d'intervals i  semirectes amb

la notació adequada. 

Arrel n-ésima d'un nombre 

- Propietats.

 - Notació exponencial. 

- Utilització de la calculadora per obtenir

potències i arrels qualssevol.

 

Radicals 

- Propietats dels radicals. 

-  Utilització  de  les  propietats  amb

radicals. Simplificació. 

1.  Conèixer  els  nombres  reals,  els

diferents  conjunts  de  nombres  i  els

intervals sobre la recta real. 

2.  Utilitzar  diferents  recursos  per

representar  nombres reals  sobre la recta

numèrica. 

3.  Conèixer  i  manejar  la  nomenclatura

que permet definir intervals sobre la recta

numèrica. 

4.  Conèixer  el  concepte  d'arrel  d'un

nombre. 

5. Conèixer les propietats de les arrels i

aplicar-les en operacions amb radicals. 



Racionalització de denominadors. 

Monomis. Terminologia 

- Valor numèric

-  Operacions  amb  monomis:  producte,

quocient,simplificació. 

Polinomis 

- Valor numèric d'un polinomi. 

-  Suma, resta,  multiplicació i  divisió de

polinomis. 

Regla  de  Ruffini  per  dividir  polinomis

entre  monomis  del  tipus  x –  a  -  Arrels

d'un polinomi 

Factorització de polinomis 

- Treure factor comú. 

- Identitats notables. 

- La divisió exacta com a instrument per

a la factorització (arrels del polinomi). 

Preparació per a la resolució d'equacions

i sistemes 

- Expressions de primer grau. 

- Expressions de segon grau. 

- Expressions no polinòmiques. 

  

1.  Conèixer  i  manejar  els  monomis,  la

seva terminologia i les seves operacions. 

2.  Conèixer  i  manejar  els  polinomis,  la

seva terminologia i les seves operacions. 

3. Conèixer la regla de Ruffini i les seves

aplicacions.

4. Factorizar polinomis

5.Manejar  amb  destresa  les  expressions

que es requereixen per formular i resoldre

equacions o problemes que donin lloc a

elles. 

  

Equació 

-  Solució. 

-  Comprovació de si un nombre és o no

solució d'una equació. 

-  Resolució d'equacions per tempteig. 

-  Tipus d'equacions. 

Equacions de primer grau

- Equacions equivalents. 

-  Transformacions  que  conserven

l'equivalència. 

-  Tècniques de resolució d'equacions de

primer grau. 

-  Identificació d'equacions sense solució

o amb infinites solucions. 

 1. Resoldre diversos tipus d'equacions.

2.  Plantejar  i  resoldre  problemes

mitjançant equacions. 



Equacions de segon grau 

-  Discriminant. Nombre de solucions. 

-  Equacions de segon grau incompletes. 

-  Tècniques de resolució d'equacions de

segon grau. 

  Resolució de problemes  

-   Resolució  de  problemes  mitjançant

equacions.

Sistemes d'equacions lineals i no lineals

- Mètode de substitució.

- Mètode d'igualació. 

-Mètode de reducció.

- Mètode gràfic.

Problemes  amb  sistemes  lineals  i  no

lienals.

Inequacions de primer i segon grau.

1. Resoldre per tots dos mètodes sistemes

d'equacions lineals i no lineals, així com

inequacions.

2.  Trobar  la  solució  de  problemes

mitjançant sistemes o inequacions. 

Concepte de funció 

-  Diferents  formes  de  presentar  una

funció:  representació  gràfica,  taula  de

valors i expressió analítica o fórmula. 

-  Relació  d'expressions  gràfiques  i

analítiques defuncions. 

Domini de definició 

- Domini de definició d'una funció.

 Restriccions  al  domini  d'una  funció.  -

Càlcul  del  domini  de  definició  de

diverses funcions. 

Discontinuïtat i continuïtat 

- Discontinuïtat i continuïtat d'una funció.

Raons  per  les  quals  una  funció  pot  ser

discontínua. 

- Construcció de discontinuïtats. 

Creixement 

-  Creixement,decreixement,  màxims  i

mínims.

1.  Dominar  el  concepte  de  funció,

conèixer  les  característiques  més

rellevants  i  les  diferents  formes

d'expressar les funcions 

2. Representar gràficament i analitzar els

punts  d'interès  de  funcions  lineals  i

quadràtiques. 



 - Reconeixement de màxims i mínims.

Representació  de  funcions  lineals  i

paràboles. 

METODOLOGIA 

Durant aquesta avaluació degut a la suspensió de classes per l’emergència sanitària,

és  treballarà  a  través de l’espai  virtual  MOODLE, on els  alumnes rebran apunts,

presentacions, vídeo-tutorials (de canals educatius o d’elaboració pròpia per part del

professor) i tasques a fer (petits treballs d’investigació, test online, fitxes d’exercicis,

etc). 

A més, és programessin videoconferències a través de Google Meet per tal d’explicar

alguns conceptes i activitats i resoldre dubtes. 

ATENCIÓ A la DIVERSITAT 

Els  alumnes  amb  reforç  educatiu  reben  materials  i  tasques  adaptades  als  seves

necessitats,  o  bé  realitzen  els  mateixes  que  la  resta  però  reben  instruccions  o

explicacions més individualitzades. Tenen també el suport  de la professora  PT del

centri  i  els  docents  especial  cura  a  corregir  els  seves  tasques  i  mantenir  una

comunicació  amb ells  i  els  seves  famílies  molt  fluïda.  També  s’ofereix  l’atenció

individualitzada a través de videoconferència. 

MATERIALS I RECURSOS

- Llibre de l’alumnat i accés també a la plataforma de llibres digitals.

- Plataforma Moodle

- Correu electrònic i Google Meet.

- Recursos Web.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

La  qualificació  de  l’alumne  serà  el  resultat  de  tenir  en  compte  els  evidències

d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió dels activitats lectives presencials.

( Serà, per tant, la mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació) . La valoració dels activitats/

treballs  a  partir  de  l’inici  de  la  suspensió  dels  activitats  lectives  presencials



repercutirà  exclusivament  per  augmentar  la  qualificació  mitjana  dels  passades

avaluacions. És podran donar tres circumstàncies:

- L’alumne no s’ha esforçat per seguir els materials online i no ha presentat cap o la

gran majoria d’activitats: no pujarà la seva mitjana.

-  L’alumne ha presentat  gairebé  diàriament  la  feina,  però amb poca implicació  a

l’hora  de  realitzar  els  activitats  correctament,  demanar  dubtes  o  participar  en

videoconferències: pujarà 0,5 punts la seva nota mitjana.

-  L’alumne ha treballat diàriament, assistint a classe online, demanant dubtes i fent la

feina amb cura de la correcció i bona presentació dels tasques: pujarà 1 punt la seva

nota mitjana. 

 

 ALUMNES  AMB  AVALUACIONS  PENDENTS:  Tenen  l'oportunitat  de

realitzar  una  taverna  de  recuperació  durant  la  tercera  avaluació  per  poder

recuperar l’avaluació suspesa amb un 5.

 ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT D’ALTRES CURSOS:  Tenen

l'oportunitat de realitzar una taverna de recuperació per lliurar al juny i poder

recuperar la matèria suspesa amb un 5. 

CRITERIS DE PROMOCIÓ

La  repetició  de  curs,  atesa  a  la  situació  actual,  serà  d’aplicació  extremadament

excepcional  i  sempre  que  el  tutor  junt  amb  la  resta  del  claustre  del  professorat

implicat en el curs més l’equip psicopedagògic del centri, i amb la conformitat dels

famílies, consideri que és la mesura més beneficiosa per a l’alumne. 


