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Matèria MATEMÀTIQUES I

Títol/Pregunta Què és real de les matemàtiques?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 a
desenvolupar

Competència específica 5 a
desenvolupar

2. Verificar la validesa de les
possibles solucions d'un
problema emprant el
raonament i l'argumentació
per contrastar la seva
idoneïtat.

3. Formular o investigar
conjectures o problemes,
utilitzant el raonament,
l'argumentació, la creativitat i
l’ús d'eines tecnològiques,
per generar nou coneixement
matemàtic.

5. Establir, investigar i
utilitzar connexions entre les
diferents idees matemàtiques
establint vincles entre
conceptes, procediments,
arguments i models per
donar significat i estructurar
l’aprenentatge matemàtic.

8. Comunicar les idees
matemàtiques, de manera
individual i col·lectiva,
emprant el suport, la
terminologia i el rigor
apropiats, per organitzar i
consolidar el pensament
matemàtic.

9. Utilitzar destreses
personals i socials,
identificant i gestionant les
pròpies emocions respectant
les dels altres i organitzant
activament el treball en
equips heterogenis, aprenent
de l'error com a part del
procés d'aprenentatge i
afrontant situacions
d'incertesa, per perseverar
en la consecució d'objectius
en l'aprenentatge de les
matemàtiques.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.1. Comprovar la validesa
matemàtica de les possibles
solucions d'un problema
utilitzant el raonament i
l'argumentació.

3.1. Adquirir nou
coneixement matemàtic a
partir de la formulació de
conjectures i problemes de
forma guiada.
3.2. Emprar eines
tecnològiques adequades en
la formulació o recerca de
conjectures o problemes.

5.1. Manifestar una visió
matemàtica integrada,
investigant i connectant les
diferents idees
matemàtiques.

8.1. Mostrar organització en
comunicar les idees
matemàtiques emprant el
suport, la terminologia i el
rigor apropiats.

9.1. Afrontar les situacions
d'incertesa, identificant i
gestionant emocions i
acceptant i aprenent de
l'error com a part del procés
d'aprenentatge de les
matemàtiques.
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Sabers bàsics:

● Estratègies per operar amb nombres reals: càlcul mental o escrit en els casos senzills i amb eines tecnològiques en els casos més complicats.
● Els nombres complexos com a solucions d'equacions polinòmiques que manquen d'arrels reals.
● Equacions, inequacions i sistemes: modelització de situacions en diversos contextos.
● Resolució d'equacions, inequacions i sistemes d'equacions i inequacions no lineals en diferents contextos.

Context/contextos: Escolar X Social Personal Familiar Professional X

Dinàmiques de presa de consciència:

Per l’inici d’aquesta sessió d’aprenentatge serà motivat per un debat per fer consciència de l’abstracció i la concreció de la necessitat de les estructures
algebraiques amb la vida quotidiana i de la ciència i la tecnologia; i la relació entre aquestes.

Instruccions i materials:

La situació engloba diferents activitats, la qual cosa provoca una gran quantitat de material per emprar. Es faran servir els ordinador personals del alumnes,
quaderns, recerques d’internet, fotocòpies, calculadora científica i edubook del llibre de matemàtiques com a material de recerca. Les instruccions s'aniràn
reflectit a classe i al classroom de l’assignatura.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1) Amb el debat inicial es pretén fer notari la necessitat dels diferents nombres i altres estructures algebraiques per a la descripció de la vida quotidiana,
la ciència i la tecnologia. A partir d’aquesta necessitat es definiran a nivell teòric cadascuna de les estructures i propietats. Una vegada definides
farem grups (no molt nombrosos) i repartirem les estructures i s'encarregaran d’aprofundir sobre una d’elles (naturals / enters / racionals / reals) i
determinant com les propietatas i la naturaleza de l’estructura es relacionem amb una aplicació sobre la vida quotidiana, la ciència i la tecnologia.
Finalement una vegada acabada aquesta exposaran davant els companys totes les seves conclusions. (Q1)
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2) Plantejar equacions inequacions i sistemes, on es pugui visualitzar o intuir la necessitat d’altres nombres o estructures. Entendre la diferència entre
no tenir solució o no ser real la solució. Aprofundiment de les equacions de segon grau, determinar el nombre de solucions d’E2G i raonar-lo en
funció d’un paràmetre. Desprès aplicar-ho a problemes de plantejament on es tinguin que aplicar raonaments semblants.
Amb aquesta tasca i les diferents activitats que la componen es pretén introduir dues estructures, els nombres complexos que la desenvoluparem a
la tasca 3, i l’espai vectorial que formarà part de la propera situació d’aprenentatge (i així estan connectades i justificades, i ens servirà com a la
presa de consciència de la propera situació d’aprenentatge. (Q2)

3) Introduirem formalment la noció de nombres complexos. Activitats relacionades amb les operacions i propietats d’aquest, deduint noves propietats i
relacionar aquestes propietats a l’interès de la ciència i l’enginyeria. (Q3)

Finalitzada aquesta estarem en condicions per realitzar el primer taller del curs, separat en dues parts, una de problemes relacionats a aplicacions de
la ciència i la tecnologia i l’altre una petita recerca sobre aprofundiment matemàtic sobre els nombres complexos i/o solucions d’equacions i sistemes
d’equacions.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Activitats de classe:
● Activitat de presa de contacte amb el que suposa treballar amb grup i manera cooperativa a l’assignatura de matemàtiques, començarem amb un

primer tast a la coavaluació, novedosa per ells. Una vegada acabada aquesta, es donarà un període de reflexió i posada en comú.
● Discussió en parelles sobre la possibilitat de solucions o no solució d’equacions, inequacions i sistemes i quines estructures matemàtiques calen.
● Aprendre a raonar el nombre de solucions a partir de paràmetres. Aprendre a fer servir eines tecnològiques per aquesta activitat i com es podria

extrapolar a altres contextos.
● Noves tècniques de resolució de problemes aplicats a la vida quotidiana i la ciència.
● Aprendre a resoldre exercicis senzills aplicant una nova estructura com són els nombres complexos i aprofundint cadascun a un ritme adient.

Aprofitem per aprendre a fer servir programari adient per aquestes estructures de càlcul i visualització, per demostrar i analitzar conjectures i casos
més complicats.

Qüestionaris 1, 2 i 3: Primera presa de contacta amb els qüestionaris que serán una eïna avaluadora present durant tot el batxillerat, generalment al
finalitzar cadascuna de les tasques de la situació d’aprenentatge. L’estructura del qüestionari siran una sèrie de qüestions tipo test o resposta
curta.(semblant a les pisa o avaluacions competencials de la generalitat de catalunya).

Taller 1: Nombres complexos a la ciència i l'enginyeria. Es proposen una sèrie d’activitats relacionades amb els nombres complexos i la seva utilitat a
diferents disciplines i realitzaran una petita recerca de profunditat teorica aquests.

Prova avaluable 1: Problemes relacionats amb les tres tasques de la situació.
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A cada una de les tasques es fomenta que l’alumnat realitzi autoavaluacions i co-avaluacions emprant els instruments d’avaluació com les rúbriques i es
puguin detectar possibles errors o aspectes a millorar. A més, si és necessari el professor realitza retroalimentacions orals i escrites a través de la plataforma
virtual per millorar les produccions. Es realitza de forma sistemàtica el registre de les observacions i retroalimentacions per supervisar tot el procés
d’aprenentatge.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

PROCEDIMENTS: CRITERIS D’AVALUACIÓ: MECANISME D’AVALUACIÓ:

Activitats de classe 2.1 - 3.1 - 3.2 - 5.1 - 8.1 - 9.1 Autoavaluació i coavaluació

Qüestionaris 2.1 - 5.1 Heteroavaluació.

Taller 2.1 - 3.1 - 3.2 - 5.1 - 8.1 - 9.1 Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.

Prova avaluable 2.1 - 5.1 - 8.1 Heteroavaluació.


