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Matèria Matemàtiques aplicades a les CCSS

Títol/Pregunta Àlgebra, perquè ens asusta?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Modelitzar i resoldre problemes de la vida
quotidiana i de les ciències socials aplicant
diferents estratègies i formes de raonament per
obtenir possibles solucions.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM1,
STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5,
CE3

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

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM1,
STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3

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

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM1,
STEM3, CD2, CD3, CCEC1

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

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.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1,
STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

11. Emprar algunes estratègies i eines, incloses
les digitals, en la resolució de problemes de la
vida quotidiana i de les ciències socials, valorant
la seva eficiència en cada cas.

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

5.2. Resoldre problemes establint i aplicant
connexions entre les diferents idees matemàtiques
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9.1. Afrontar les situacions d'incertesa, identificant
i gestionant emocions, acceptant i aprenent de
l'error com a part del procés d'aprenentatge de les
matemàtiques.

3.1. Adquirir nou coneixement matemàtic
mitjançant la formulació de conjectures i
problemes de forma guiada

Sabers bàsics:

2. Quantitat
-Nombres reals (racionals i irracionals): comparació, ordenació, classificació i contrast de les seves propietats.
3. Sentit de les operacions
-Potències, arrels i logaritmes: comprensió i utilització de les seves relacions per simplificar i resoldre problemes.
1. Patrons
- Generalització de patrons en situacions senzilles.
2. Model matemàtic
- Equacions, inequacions i sistemes: modelització de situacions de les ciències socials i de la vida real.
3. Igualtat i desigualtat
- Resolució d'equacions, inequacions i sistemes d'equacions i inequacions no lineals en diferents contextos.
5. Pensament computacional
- Formulació, resolució i anàlisi de problemes de la vida quotidiana i de les ciències socials utilitzant programes i eines adequades.
- Comparació d'algorismes alternatius per al mateix problema mitjançant el raonament lògic.
1. Creences, actituds i emocions
- Destreses d’autoconsciència encaminades a reconèixer emocions pròpies, afrontant eventuals situacions d'estrès i ansietat en l'aprenentatge de les
matemàtiques.
- Tractament de l'error, individual i col·lectiu com a element mobilitzador de sabers previs adquirits i generador d'oportunitats d'aprenentatge a l'aula de
matemàtiques.
2. Treball en equip i presa de decisions
- Reconeixement i acceptació de diversos plantejaments en la resolució de problemes i tasques matemàtiques, transformant els enfocaments de les i els
altres en noves i millorades estratègies pròpies, mostrant empatia i respecte en el procés.
- Tècniques i estratègies de treball en equip per a la resolució de problemes i tasques matemàtiques, en grups heterogenis.
3. Inclusió, respecte i diversitat
- Destreses per desenvolupar una comunicació efectiva, l'escolta activa, la formulació de preguntes o sol·licitud i prestació d'ajuda quan sigui necessari.
- Valoració de la contribució de les matemàtiques i el paper de matemàtics i matemàtiques al llarg de la història en l'avanç de les ciències socials.
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Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Aplicacions de l'àlgebra. Debat de quan surt l'àlgebra i com ens acompanya dins tots els àmbits, des de calcular les distàncies, el seu naixement pel càlcul
de repartiment de subministres, com també en les disciplines mèdiques i mercats financers.

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.

Un cop feta la introducció de com l’àlgebra ens acompanya en casi tots els àmbits de la nostra vida quotidiana com a la nostra vida
professional i remarcar la necessitat d’aconseguir i fer arribar la necessitat de la seva utilització pel desenvolupament en moltes de les
circumstàncies a l’hora de resoldre situacions, aconseguir la màxima eficiencia i control per resoldre problemes o entendre com s’arriba a les
distintes formulacions que sense adornar-nos ens envolta.
Les tasques i activitats que anirem desenvolupar en aquesta situació d'aprenentatge ho  s’estructuren en 4 blocs corresponents a
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a) Nombres Reals
b) Equacions i  Sistemes equacions
c) Inequacions i Sistemes d’inequacions
d) Problemes de plantejament

Per cada bloc de la situació d’aprenentatge s’anirà extrapolant el dia a dia de la seva comprensió i per tant coneixement que duim consolidant
des del primer cop que es va iniciar la secundària i fer arribar i motivar l’ús i domini dels nombres. Como inici investigar el perquè de la seva
classificació, de com hi ha nombres, els irracionals, que sense les eines s’han d’estimar i per tant l’explicació de saber el possible error que es
pot comentre.  I en aquest bloc es durà a terme un qüestionari tornar a interioritzar els nombres, l’error i dins quins intervals es pot trobar la
possible solució. (Q1)

Tant en el segon, tercer i quart  bloc és l’aplicació de les relacions de les variables, de com podem arribar establir relacions entre les diferents
variables, operant les expressions algebraiques, per tant es farà un seguiment de la carpeta d'aprenentatge de les diferents activitats o
tasques que es duran a terme dins l’aula, de manera individual o per grups, on el professor realitzarà la seva tasca d’acompanyant introduint
un repte o taller que aniran resolent i a mesura que anam avançant es publicaran les possibles solcuions. Dins el blocs aniran realitzant un
qüestionari d'autoavaluació d'assoliment de la materia, un taller on poder compartir i transmetre els coneixements . (Q2,Q3,Q4, T1 T2)

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 individualment i  amb grup de  manera cooperativa a l’assignatura de matemàtiques,

començarem amb un primer tast d’autoavaluació. 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 ciències socials.
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● 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 , 3 i 4: 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

Taller 1. Activitats de recerca i resolució d'activitats relacionades a les equacions…
Taller 2 Aplicació dins situacions de la vida quotidiana o de les ciències socials, especialment interpretar i donar una explicació de les solucions que s’han
aconseguit.
Prova avaluable 1: Problemes relacionats amb les tres tasques de la situació d'aprenentatge

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 1.1, 2.1 - 3.1 -  5.2  - 9.1 Autoavaluació i coavaluació

Qüestionaris 2.1 - 3.1 Heteroavaluació.

Taller 1.1, 2.1 - 3.1 -  5.2  - 9.1 Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
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Prova avaluable 1.1, 2.1 - 3.1 Heteroavaluació.


