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Matèria
Matemàtiques 1r ESO

Títol/Pregunta Mallorca CIDE Festival. Organitzem un festival de música?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 5 a
desenvolupar:

Competència específica 6 a
desenvolupar

Competència específica 7 a
desenvolupar

1. Interpretar, modelitzar i resoldre
problemes de la vida quotidiana i propis
de les matemàtiques, aplicant diferents
estratègies i formes de raonament, per
explorar diferents maneres de conducta i
obtenir possibles solucions.

5. Reconèixer i utilitzar connexions entre
els diferents elements matemàtics
interconnectant conceptes i
procediments per desenvolupar una visió
de les matemàtiques com un tot integrat.

6. Identificar les matemàtiques
implicades en altres matèries i en
situacions reals, susceptibles de ser
tractades en termes matemàtics,
interrelacionant conceptes i
procediments per aplicar-los en
situacions diverses.

7. Representar, de manera individual i
col·lectiva, conceptes, procediments,
informació i resultats matemàtics usant
diferents tecnologies, per visualitzar
idees i estructurar processos
matemàtics.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Interpretar problemes matemàtics
organitzant les dades, establint les
relacions entre elles i comprenent les
preguntes formulades

1.2. Aplicar eines i estratègies
apropiades que contribueixin a la
resolució de problemes.

1.3. Obtenir solucions matemàtiques d'un
problema movilitzant els coneixements i
utilitzant les eines tecnològiques
necessàries.

5.1 Reconèixer les relacions entre els
coneixements i experiències
matemàtiques, formant un tot coherent.

6.1 Reconèixer situacions susceptibles
de ser formulades i resoltes mitjançant
eines i estratègies matemàtiques,
establint connexions entre el món real i
les matemàtiques i usant els processos
inherents a la recerca: inferir, mesurar,
comunicar, classificar i fer prediccions.

6.3 Reconèixer l'aportació de les
matemàtiques al progrés de la humanitat
i la seva contribució a la superació dels
reptes que demanda la societat actual.

7.1. Representar conceptes,
procediments, informació i resultats
matemàtics de maneres diferents i amb
diferents eines, incloses les digitals,
visualitzant idees, estructurant processos
matemàtics i valorant la seva utilitat per
compartir informació.

7.2. Elaborar representacions
matemàtiques que ajudin en la cerca
d'estratègies de resolució d'una situació
problematizada.
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Competència específica 8 a desenvolupar: Competència específica 9 a desenvolupar: Competència específica 10 a desenvolupar

8. Comunicar de manera individual i col·lectiva
conceptes, procediments i arguments matemàtics usant
llenguatge oral, escrit o gràfic, utilitzant la terminologia
matemàtica apropiada, per donar significat i coherència
a les idees matemàtiques.

9. Desenvolupar destreses personals, identificant i
gestionant emocions, posant en pràctica estratègies
d'acceptació de l'error com a part del procés
d'aprenentatge i adaptant-se davant situacions
d'incertesa, per millorar la perseverança en la
consecució d'objectius i el gaudi en l'aprenentatge de
les matemàtiques.

10. Desenvolupar destreses socials reconeixent i
respectant les emocions i experiències dels altres,
participant activament i reflexivament en projectes en
equips heterogenis amb rols assignats per construir
una identitat positiva com a estudiant de matemàtiques,
fomentar el benestar personal i grupal, i crear relacions
saludables.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

8.1. Comunicar informació utilitzant el llenguatge
matemàtic apropiat, oralment i per escrit, per descriure,
explicar i justificar raonaments, procediments i
conclusions.

8.2. Reconèixer i emprar el llenguatge matemàtic
present en la vida quotidiana comunicant-lo amb
precisió i rigor.

9.2. Mostrar una actitud positiva i perseverant,
acceptant la crítica raonada en fer front a les diferents
situacions d'aprenentatge de les matemàtiques.

10.1. Col·laborar activament i construir relacions
treballant en les matemàtiques en equips heterogenis,
respectant diferents opinions, comunicant-se de
manera efectiva, pensant de manera crítica i creativa i
realitzant judicis informats.

10.2. Participar en el repartiment de tasques que hagin
de desenvolupar-se en equip, aportant valor, afavorint
la inclusió, l'escolta activa, assumint el rol assignat i
responsabilitzant-se de la pròpia contribució a l'equip.

Sabers bàsics:

Sentit numèric:
1. Comptatge
2. Quantitat (Prefixes i notació científica amb exponents positius, calculadora, aproximar, representació, percentatges, %<1 i %>100)
3. Sentit de les operacions (càlcul mental, operacions combinades +, -, ·, :, (...) i [...] amb enters, decimals i fraccions)
4. Relacions (mcm i MCD)
5. Raonament proporcional (raó, proporcionalitat directa)
6. Educació financera (càlcul de costos)

Sentit de la mesura:
1. Magnitud (unitats i tipus de nombres)
2. Mesurament (àrea i perímetre de figures planes bàsiques, problemes d’aplicació)

Sentit espacial:
1. Figures geomètriques 2D (propietats de les figures planes més senzilles)
2. Localització i sistemes de representació (coordenades cartesianes i esfèriques, GPS)

Sentit estocàstic:
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1. Organització i anàlisi de dades (magnituds discretes, taula valors: recomxpte i freqüència absoluta, diagrama de barres, mitjana aritmètica)

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Mostrar vídeos de festivals a on la gent s’ho passi bé i també d’altres situacions a on es vegin problemes per aglomeracions, falta de personal, cues…
Que contin les seves experiències personals a festivals, concerts, parcs d’aventura…

Instruccions i materials:

Es seguiran les pautes de treball que s’aniran penjant al Classroom. La situació d’aprenentatge està separada en diferents publicacions per tal d’afavorir la
claredat i la comprensió.
Allà hi haurà material digital fet pel professorat  que inclou una petita introducció, explicació, exemples, bases d’orientació i les tasques a realitzar per part
de l’alumnat.

El material necessari és el chromebook dels alumnes, un quadern gran, bolígrafs de diferents colors i eines de dibuix. En ocasions, es faran proves
pràctiques i es facilitarà el material de mesura als alumnes, cintes mètriques, calculadora, etc.

Al centre es disposa de connexió a internet amb supervisió, és necessari comptar amb internet també a casa per tal de poder seguir el treball amb
normalitat.

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

Cada part del treball anirà acompanyat de la seva tasca corresponent al Classroom. Allà es podrà controlar la data d’entrega i recollir el
producte fet pels alumnes. A vegades, no hi haurà nota numèrica al Classroom, però sempre es posarà nota dels criteris al Gestib. A cada tasca
hi haurà especificat quins criteris s’avaluen. S’inclourà un document explicatiu de la tasques a realitzar:

- Comptar les persones que beuen a les fonts, que entren/surten del CIDE un dia normal, etc. Cercam coordinació, eines digitals per
comunicar-ho immediatament. Es vol saber el nombre amb comunicació a distància, la coordinació i planificació.

- Aproximar el nombre de persones a les desenes, centenes i milers segons pertoqui. Escriure un breu text per a una notícia posant
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nombres aproximats però realistes sobre el cide.
- Nombre de likes, seguidors, subscriptors… (10M=10.000.000=10^7)
- Augment o disminució percentual de preus. Volem una carta de productes amb preus de compra als supermercats amb o sense

impostos i aplicant percentatges.
- Aprendre a quadrar una caixa. Fer una simulació amb bitllets i targetes de mentida.
- Dividir un rectangle en zones iguals per paradetes. Fer coincidir les llargades de fileres amb blocs de diferent mida. Mesura d’espais,

aplicació MCD/mcm i marcar les zones amb cinta de pintor. Coordenades i ús del GPS i Google Maps.
- Raons i proporcions. Estimar la quantitat de subministres a comprar. Fer un llistat de subministres a comprar a un full de càlcul.
- Taula gastos-ingressos prevists. Ús del full de càlcul i la funció suma.
- Com reduïr l’impacte ecològic i cost econòmic. Llista de mesures a prendre i estimació del cost.
- Tassons i tiradors o llaunes? Volum i proporcionalitat inversa. Unitats de volum i temps.
- Càlcul d’àreas amb ombra, ocupades per equipaments, zones de pas… Nombre màxim d’assistents? No Pitàgores ni Heró.
- Representació d’objectes 2D i disseny de l’escenari amb programes i a mà. Geogebra.
- Quins artistes triau? Com assegurau que hi hagi varis estils i propostes? Estimar nombre d’assistents i preferències musicals. Estimar el

cost i veure el preu de l’entrada.
- Què fan altres festivals? Recerca i justificar les opcions triades. Nombre d’assistents, àrees, zones… Crear un plànol personalitzat amb

distàncies, itineraris, zones de servei…
- Realitzar un gràfic persones-hora que beuen a les fonts del pati. Gràfic temperatura-temps. Previsió meteorològica. Continuitat,

creixement i decreixement, domini i recorregut. Recull d’informació, taula valors, freqüència absoluta, mitjana aritmètica, diagrama de
barres i interpretació.

- Repassar el pla. Què reforçaries o canviaries? Justifica la resposta. Donar unes dades inventades d’assistents. Calcular la mitjana de
públic, diagrames de barres per edat i artistes…
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

A cada tasca s’explicarà quin és el producte que s’espera obtenir i es donen unes directrius sobre el nivell d’assoliment que es considera
excel·lent.

Gràcies a les TIC, els alumnes poden anar fent la feina al seu ritme, visiten de nou les lliçons que els fan falta, comproven els seus resultats
amb calculadores… Tot això junt, permet que el professorat pugui tenir temps per fer voltes i observar el treball individual d’aprop, fent
possible una avaluació formativa i contínua.

Les tasques tenen un plaç d’entrega, es poden revisar i canviar abans de que aquest hagi expirat.

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

L’avaluació final es realitzarà segons una rúbrica per a cada criteri d’avaluació.
Es donarà la correcció dels errors i el raonament de cada qualificació.


