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Matèria MATEMÀTIQUES I

Títol/Pregunta Què i com es mesura?

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:

● Càlcul de longituds i mesures angulars: ús de la trigonometria.
● Objectes geomètrics de dues dimensions: anàlisi de les propietats i determinació dels seus atributs.
● Expressions algebraiques d'objectes geomètrics: selecció de la més adequada en funció de la situació a resoldre.
● Conjectures geomètriques en el pla: validació per mitjà de la deducció i la demostració de teoremes.
● Models matemàtics (geomètrics, algebraics, grafs...) en la resolució de problemes en el pla. Connexions amb altres disciplines i àrees d'interès.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Per l’inici d’aquesta sessió d’aprenentatge incitarem la cerca de mesures per determinades situacions que escapen de la consciència que tenen per fer-la
real i necessària per la vida quotidiana, la ciència i la tecnologia.

Instruccions i materials:

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.

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

1) Aprofundirem amb el concepte de mesura i el seu fonament matemàtic. Repassem les diferents magnitud i distingirem entre mesurar i contar. En
centrarem amb eines trigonomètriques de mesura i aprofitarem la mesura com a introducció de l’anàlisi infinitesimal a segon de batxillerat. (Q4)

2) Aprofundirem amb mesures d’objectes de dues dimensions i les seves propietats fent ús si cal d'eines tecnològiques adients. (Q5)

Finalitzada aquesta estarem en condicions per realitzar el segon taller del curs, separat en dues parts, analitzarem una figura plana de l’escola i
adquirirem mesures necessàries i sobre aquestes es farà un disseny d’altres estructures amb uns requeriments.
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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. Una vegada acabada

aquesta, es donarà un període de reflexió i posada en comú, i aprofitarem per detallar els instruments i mecanismes matemàtics més adients.
● Aprendrem a fer servir les eines tecnològiques i matemàtiques trigonomètriques i de mesura.
● Problemes aplicats a diferents tipus de situacions on la mesura sigui el protagonista.

Qüestionaris 4 i 5: L’estructura del qüestionari siran una sèrie de tipo test o resposta curta.

Taller 2: Trigonometria al moviment. Es proposen una sèrie d’activitats relacionades a la trigonometria i com com s’evidencia als mapes i a les diferents
maneres de representar l’espai, com els militars, avions , vaixells, …

Prova avaluable 2: Problemes relacionats amb les dues tasques de la situació.

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.


