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

PROMOCIÓ.  
MATEMÀTIQUES (AC I AP) 3  r    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, o

recordatori d’alguns tems que és van
donar a2 n d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
ASSOCIATS

Nombres  racionals.  Expressió
fraccionària 
-  Nombres enters. 
-  Fraccions. 
-  Fraccions pròpies i impròpies. 
-  Simplificació i comparació. 
-  Operacions amb fraccions. La fracció
com a operador. 
-   Representació  dels  nombres
fraccionaris en la recta numèrica

Nombres decimals i fraccions 
-  Representació aproximada d'un nombre
decimal sobre la recta. 
-   Tipus  de  nombres  decimals:  exactes,
periòdics i uns altres. 
-  Pas de fracció a decimal. 
-   Pas  de  decimal  exacte  i  decimal
periòdic a fracció. 

Resolució  de  problemes  amb  nombres
decimals i fraccionaris

1.  Conèixer els nombres fraccionaris,  la
relació  entre  fraccionaris  i  decimals  i
representar-los sobre la recta

2.  Realitzar  operacions  amb  nombres
racionals.

3.   Resoldre  problemes  amb  nombres
enters, decimals i fraccionaris.   
 

Potenciació 1.  Conèixer  les  potències  d'exponent



-  Potències d'exponent sencer. Propietats.
-  Operacions amb potències d'exponent
sencer i base racional. Simplificació. 

Arrels exactes 
-   Arrel  quadrada,  arrel  cúbica.  Altres
arrels. 
-  Obtenció de l'arrel enèsima exacta d'un
nombre descomponent-ho en factors.

Radicals 
-  Conceptes i propieades. 
-  Simplificació de radicals. 
  
  

sencer i aplicar les seves propietats en les
operacions amb nombres racionals. 

2.  Conèixer  el  concepte  d'arrel  enèsima
d'un  nombre  racional  i  calcular  arrels
exactes de nombres racionals. 

3.   Conèixer  algunes  propietats  dels
radicals  i  aplicar-les  en  la  simplificació
en casos senzills. 
  

Problemes de proporcionalitat 
-   Problemes  tipus  de  proporcionalitat
simple. 
-   Problemes  tipus  de  proporcionalitat
composta. 

Problemes clàssics 
-  Problemes de repartiments. 
-  Problemes de barreges. 
-  Problemes de moviments

Càlcul amb percentatges 
-  Problemes de percentatges. 
-  Càlcul de la part, del total i del tant per
cent aplicat. 
-   Problemes d'augments i  disminucions
percentuals. 
-  Càlcul de la quantitat final, de la inicial
i de l'índex de variació. 
-   Encadenament  de  variacions
percentuals
  

1.   Resoldre  problemes  de
proporcionalitat simple i composta.

2. Resoldre problemes aritmètics clàssics.

3. Manejar amb soltesa els percentatges i
resoldre problemes amb ells. 
 
 

El llenguatge algebraic 
-   Traducció  del  llenguatge  natural  a
l'algebraic, i viceversa. 
-   Expressions  algebraiques:  monomis,
polinomis,  fraccions  algebraiques,
equacions, identitats... 

1.  Conèixer  i  manejar  la  terminologia
pròpia de l'àlgebra

2. Operar amb expressions algebraiques



-  Coeficient i grau. Valor numèric. 
-  Monomis semblants. 

Operacions amb monomis i  polinomis -
Operacions  amb  monomis:  suma  i
producte. 
-  Suma i resta de polinomis. 
-  Producte d'un monomi per un polinomi.
-  Producte de polinomis. 
-  Factor comú. Aplicacions. 

Identitats 
-   Les  identitats  com  a  igualtats
algebraiques  certes  per  a  valors
qualssevol de les lletres que intervenen. -
Distinció  entre  identitats  i  equacions.
Identificació de les unes i les altres. 
-  Identitats notables: quadrat d'una suma,
quadrat  d'una  diferència  i  summa  per
diferència. 
-  Utilitat de les identitats per transformar
expressions  algebraiques  en  altres  més
senzilles, més còmodes de manejar.  

Quocient de polinomis. Regla de Ruffini. 

Fraccions algebraiques
-  Similitud de les fraccions algebraiques
amb les fraccions numèriques. 
-   Simplificació  i  reducció  a  comú
denominador  de  fraccions  algebraiques
senzilles. 
-   Operacions  (suma,  resta,  producte  i
quocient)  de  fraccions  algebraiques
senzilles

3.  Traduir  situacions  del  llenguatge
natural a l'algebraic.

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

 1. Resoldre diversos tipus d'equacions.

2.  Plantejar  i  resoldre  problemes
mitjançant equacions. 



l'equivalència. 
-  Tècniques de resolució d'equacions de
primer grau. 
-  Identificació d'equacions sense solució
o amb infinites solucions. 

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.
- Mètode de substitució.
- Mètode d'igualació. 

1. Resoldre per tots dos mètodes sistemes
d'equacions  lineals  senzills,  amb
parèntesis i denominadors. 

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. 


