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

Matemàtiques 2n D’ESO 

CONTINGUTS: 

Repàs dels continguts treballats abans del confinament i de cursos anteriors. 

UNITAT 4: OPERACIONS AMB FRACCIONS 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

  
Operacions amb fraccions 
-  Suma i resta de fraccions. 
-  Producte i quocient de fraccions. 
-  Fraccions inverses. 
-  Fracció d’una altra fracció. 
-  Expressions amb operacions combinades. 
-  Eliminació de parèntesi. 
Propietats de les potències amb base 
fraccionària 
-  Potència d’un producte i d’un quocient. 
-  Producte i quocient de potències de la 

mateixa base. 
-  Potència d’una potència. 
-  Potències d’exponent zero i d’exponent 

negatiu. Pas a forma de fracció. 
Operacions amb potències 
Potències de base 10. Notació científica 
Resolució de problemes 
-  Problemes en què intervé la fracció d’una 

quantitat. 
-  Problemes de suma i resta de fraccions. 
-  Problemes de producte i quocient de 

fraccions. 

  1.  Operar amb fraccions. 
Sumar i restar fraccions. 
Multiplicar i dividir fraccions.  
Resoldre expressions amb parèntesi i 
operacions combinades. 

  2.  Calcular potències d’exponent enter. 
Aplicar les propietats de les potències per 
reduir expressions numèriques o 
algebraiques. 

  3.  Utilitzar les potències de base 10 per 
expressar nombres molt grans o molt petits. 

  4.  Resoldre problemes amb nombres 
fraccionaris en què intervé: 
 
La fracció d’una quantitat. 
Suma, resta, multiplicació i divisió entre 
fraccions. 
La fracció d’una altra fracció. 

 

 



 

UNITAT 6: ALGEBRA: 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

  
Llenguatge algebraic 
-  Utilitat de l’àlgebra. 
-  Generalitzacions. 
-  Fórmules. 
-  Codificació d’enunciats.  
-  Equacions. 
-  Traducció d’enunciats del llenguatge natural 

al llenguatge algebraic. 
-  Interpretació d’expressions en llenguatge 

algebraic. 
Expressions algebraiques 
-  Monomis. Elements: coeficient, grau. 
-  Monomis semblants. 
-  Polinomis. Elements i nomenclatura. Valor 

numèric. 
Operacions amb polinomis 
-  Suma i resta de polinomis. 
-  Oposat d’un polinomi. 
-  Producte de polinomis. 
-  Simplificació d’expressions algebraiques amb 

parèntesi i operacions combinades. 
-  Els productes notables. 
-  Automatització de les fórmules relatives als 

productes notables. 
-  Extracció de factor comú. 
-  Aplicació del factor comú i dels productes 

notables en la descomposició factorial i en la 
simplificació de fraccions algebraiques. 

  1.  Utilitzar el llenguatge algebraic per 
generalitzar propietats i relacions 
matemàtiques. 

  2.  Interpretar el llenguatge algebraic. 

  3.  Conèixer els elements i la nomenclatura 
bàsica relatius a les expressions 
algebraiques. 

  4.  Operar i reduir expressions algebraiques. 

 

  



 

UNITAT 7: EQUACIONS: 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

  
Equacions 
-  Identificació. 
-  Elements: termes, membres, incògnites i 

solucions. 
Equacions de primer grau 
-  Transposició de termes. 
-  Reducció de membres en equacions. 
-  Eliminació de denominadors. 
-  Resolució d’equacions de primer grau. 
Resolució de problemes 
-  Resolució de problemes amb equacions de 

primer grau. Passos a seguir. 
-  Assignació de la incògnita. 
-  Codificació dels elements d’un problema en 

llenguatge algebraic. 
-  Construcció de l’equació. 
-  Resolució. Interpretació i crítica de la solució. 

  1.  Reconèixer les equacions i els seus 
elements: termes, membres, grau, 
solucions. 

  2.  Resoldre equacions de primer grau. 
Reduir membres i traslladar termes. 
Eliminar denominadors. 

  4.  Resoldre problemes amb ajuda de les 
equacions de primer  grau. 
 

 

UNITAT 9: TEOREMA DE PITÀGORES: 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

  
Teorema de Pitàgores 
-  Relació entre àrees de quadrats. Demostració. 
-  Aplicacions del teorema de Pitàgores: 

-  Càlcul d’un costat d’un triangle rectangle 
coneixent els altres dos. 

-  Càlcul d’un segment d’una figura plana a 
partir d’altres que, amb ell, formin un 
triangle rectangle. 

-  Identificació de triangles rectangles a partir 
de les mesures dels seus costats. 

Càlcul d’àrees i perímetres de figures planes 
-  Àrees dels quadrilàters, polígons regulars i 

parts del cercle. 

  1.  Conèixer i aplicar el teorema de Pitàgores. 

  2.  Obtenir àrees calculant, prèviament, algun 
segment mitjançant el teorema de 
Pitàgores. 

 

 



 

UNITAT 10: SEMBLANÇA: 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

  
Figures semblants 
-  Raó de semblança. Ampliacions i reduccions. 
-  Relació entre les àrees i els volums de dues 

figures semblants. 
-  Plans, mapes i maquetes. Escala. Aplicacions. 
Semblança de triangles 
-  Triangles semblants. Condicions generals. 
-  Teorema de Tales. Triangles en posició de 

Tales. 
-  La semblança entre triangles rectangles. 
-  El teorema del catet.  
-  El teorema de l’altura. 
Aplicacions de la semblança 
-  Càlcul de l’altura d’un objecte vertical a partir 

de la seva ombra. 
-  Altres mètodes per calcular l’altura d’un 

objecte. 
-  Construcció d’una figura semblant a una altra. 

  1.  Conèixer i comprendre el concepte de 
semblança. 

  2.  Comprendre el concepte de raó de 
semblança i aplicar-lo per a la construcció 
de figures semblants i per al càlcul indirecte 
de longituds. 

  3.  Conèixer i aplicar els criteris de semblança 
de triangles i, més concretament, entre 
triangles rectangles. 

  4. Resoldre problemes geomètrics utilitzant 
els conceptes i els procediments propis de 
la semblança. 

 

RECURSOS: 

- Moodle  

- Llibre digital i en paper 

- Recursos TIC: recursos web, videoconferències, vídeos, etc. 

  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

La varietat d'activitats s'han dissenyat per contribuir que l’alumnat reforci i consolidi els 
aprenentatges de manera progressiva des d'activitats més reproductives fins a activitats més 
competencials que incorporen processos cognitius més complexos.  

Es combinaran estratègies i destreses de pensament, d’educació́ emocional, d’ús de les TIC 
mitjançant tècniques i activitats que afavoreixin una resposta a la diversitat, adequant-se als 
diferents ritmes, motivacions, interessos i estils d’aprenentatge de l’alumnat. 

  



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ: 

Continguts: 90%, Qualificació́ de l’alumne tenint en compte les evidencies d’aprenentatge 
disponibles abans de la suspensió́ de les activitats lectives presencials (mitjana aritmètica de la 
1a. i 2a. avaluació́). 

Activitats/Treballs: 10%, Valoració de les activitats/ treballs a partir de l’inici de la suspensió de 
les activitats lectives presencials. 

La qualificació de l'avaluació final ordinària no serà en cap cas inferior a la qualificació́ de 
l’alumne tenint en compte les evidencies d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió́ de 
les activitats lectives presencials (mitjana aritmètica de la 1a. i 2a. avaluació́).  

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS I PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

1. Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l'inici de 
la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per augmentar 
la qualificació que tenia l'alumne abans de la suspensió i proporcionar evidències del grau de 
desenvolupament de les competències clau. Els alumnes podran recuperar les qualificacions 
negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions 
positives que tenien abans de la suspensió. Es farà un seguiment de la realització d'aquestes 
tasques, activitats o proves de recuperació. 

2. La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es podrà fer mitjançant treballs, 
activitats i/o proves presencials o a distància, segons l'evolució de l'estat d'alarma. 

  



 

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 centre, i amb la conformitat de les família, consideri que és la mesura més 
beneficiosa per a l’alumne. 


