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DECRET
142

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 131.3.c) de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, té competència compartida per a l’establiment dels plans 
d’estudi corresponents a l’educació secundària, inclosa l’ordenació curricular.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix a l’arti-
cle 6 que s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, 
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels diferents 
ensenyaments.

D’acord amb aquesta mateixa Llei, correspon al Govern de la Generalitat de 

correspon als centres educatius, d’acord amb el principi d’autonomia pedagògica 
d’organització i de gestió que la Llei els atribueix, desenvolupar i completar el 

-
trument vàlid per donar resposta a les característiques i a les diferents realitats de 
cada centre.

llengua catalana com la llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els 
seus nivells educatius, com ja ho feia la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització 
lingüística a Catalunya.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina a l’article 6 que la llengua pròpia 
de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a 
-

xements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal 
i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

D’acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, el batxillerat s’organitza 
en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries 
optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i 
amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com 
no universitària, que es poden cursar després del batxillerat i han estat establerts 
a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una 
adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada 
per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral.

El centre educatiu és l’àmbit on es desenvolupa, aplica i completa el currículum, 
-

curriculars, en funció de les característiques del grup de joves, de l’equip docent 
responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de l’entorn territo-
rial on és ubicat, i de l’oferta d’estudis posteriors. Els nois i noies s’han d’esforçar per 
aprendre, les famílies han de col·laborar amb el professorat, que, per la seva banda, 
ha de crear entorns motivadors per a l’aprenentatge, i l’Administració educativa ha 
de facilitar els recursos necessaris per millorar l’èxit escolar i garantir la igualtat 
d’oportunitats. L’autonomia dels centres ha d’anar acompanyada de mecanismes 
d’avaluació i de rendició de comptes.

desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a 
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5. Consolidar la idea que la matemàtica és un bon instrument per a l’aplicació del 

formulació de conjectures i la seva consolidació.
6. Reconèixer diferents tipus de raonaments propis de les matemàtiques: analogia, 

inducció, deducció i reducció a l’absurd. En particular, incorporar al propi bagatge 
cultural tot el que suposen les demostracions deductives.

7. Saber fer càlculs senzills, tant aritmètics com algèbrics per, entre altres, po-
der fer estimacions raonables i controlar possibles errors en l’aplicació dels nous 
procediments apresos.

8. Distingir entre fenòmens certs i probables, i caracteritzar-los quantitativament 
amb la consegüent capacitat d’anàlisi i estructuració de la informació continguda 
en un conjunt de dades.

9. Valorar la potència dels recursos i models estadístics per analitzar i interpretar 
dades, i conèixer que cal tenir en compte les seves limitacions i ser crític amb el 
seu mal ús.

10. Incorporar al propi vocabulari elements propis del llenguatge matemàtic per 
tal de transmetre missatges en contextos on és especialment necessària la comu-

PRIMER CURS

Processos que es desenvolupen durant el curs per mitjà dels diferents continguts
La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que 

facilita la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la 
cerca de patrons i regularitats i la formulació de resultats conjecturals.

El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne/a ha descobert la neces-
sitat de consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert 
prèviament d’erronis.

La defensa oral i per escrit dels propis raonaments, l’acceptació dels errors come-
sos i la comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de treball 
individuals o en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants.

La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, 
contrast i, si escau, la consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o 

La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentat-
ge, entesa com una activitat que permet que l’alumnat conegui moments històrics 
rellevants connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. 
Els apartats epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a una exposició 
purament anecdòtica.

Aritmètica i àlgebra

Ampliació dels conjunts numèrics dels naturals als reals: problemes i equacions 
que es poden resoldre en cada conjunt. Representació dels nombres reals sobre la 
recta.

Els nombres complexos com a solucions d’equacions quadràtiques que no tenen 
arrels reals. Diferents representacions.

-El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i errors en funció 
de la situació objecte del càlcul

Les aproximacions i els errors en la mesura i en el càlcul. El càlcul amb calcu-
ladora i ordinador.

Resolució de problemes que impliquin desigualtats amb una incògnita. L’ús dels 
intervals com una manera d’expressar-ne els resultats.
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-El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algèbriques, per aplicar 
a l’estudi de funcions

La simbologia dels polinomis i les seves operacions.
Arrels. Descomposició en factors.
Alguns càlculs senzills amb fraccions algèbriques.
-Les progressions: un model per a l’estudi de l’interès simple i del compost. El 

Estudi de situacions on es presenten col·leccions ordenades de nombres. Regles 
de recurrència i termes generals.

Les progressions aritmètiques i geomètriques. Interès simple i interès com-
post.

-
gressió geomètrica decreixent.

Geometria
-Les funcions circulars en l’estudi de fenòmens periòdics i la trigonometria per 

resoldre problemes mitjançant triangulació
L’angle com a gir. Unitats de mesura d’angles. Raons trigonomètriques d’un 

angle qualsevol. Les funcions sinus, cosinus i tangent. L’estudi, amb ordinador, de 
les funcions trigonomètriques sota canvis d’escala: període i amplitud. Aplicació 
a l’estudi de fenòmens periòdics.

Problemes geomètrics que es poden resoldre per triangulació. Els procediments 

-Els vectors, una nova eina per resoldre problemes de geometria. Les còniques 
en àmbits no matemàtics

Els vectors com a manera de representar una magnitud i una direcció. Els vectors 
lliures com a translacions en el pla.

Equacions de la recta. Direcció i pendent. Problemes d’incidència i paral·lelisme. 
Angles i distàncies. Aplicació a la resolució de problemes geomètrics.

Llocs geomètrics: les còniques. Les còniques en l’art i l’arquitectura.
Anàlisi
-Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models 

Funcions a trossos. Una primera idea de continuïtat, en contextos que comporten 
salts. La funció valor absolut.

Les funcions de proporcionalitat inversa en fenòmens físics. Comportament 

de les funcions de proporcionalitat inversa.
Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: models exponencials. 

Les propietats de la funció exponencial. El creixement exponencial enfront d’altres 
models de creixement. Concepte de logaritme lligat a la resolució d’equacions 

tecnològics.

diversos
Taxes mitjanes de canvi. Aproximar i interpretar taxes instantànies de canvi 

de derivades per aproximació de pendents de secants.
Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions elementals, les derivades 

i les operacions amb funcions. Derivades successives. Càlcul de la recta tangent a 
una corba en un punt: aproximació lineal a una corba.

Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el càlcul simbòlic 
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Probabilitat i estadística

socials
Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades. 

Interpretació de fenòmens socials i econòmics en els quals intervenen dues varia-
bles i estudi del grau de relació que tenen: núvols de punts, correlació i regressió, 
interpolació i extrapolació mitjançant la recta de regressió.

Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per al càlcul dels 

Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre 

Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames 
en arbre a l’estudi de les combinacions.

Independència d’esdeveniments. Experiències successives i proves repetides. 
Probabilitat condicionada.

L’ajust d’una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.

Física I
-

cularment quan es fan pràctiques quantitatives o es tracta el tema de la sensibilitat 
dels instruments de mesura.

Vectors i trigonometria: cinemàtica, dinàmica, camp gravitatori, camp elèctric, 
electromagnetisme.

Fenòmens periòdics: moviment circular.
Còniques: camp gravitatori, camp elèctric.
Les funcions polinòmiques, de proporcionalitat inversa, exponencials i trigono-

mètriques: en tot el currículum de física.
Taxes de variació i derivades: pràcticament en totes les parts però especialment 

en la cinemàtica i el moviment ondulatori.
Estadística: tractament de dades experimentals.

Química I
-

ticularment quan es fan pràctiques quantitatives o es tracta el tema de la sensibilitat 
dels instruments de mesura.

Resolució d’equacions: problemes d’equilibri químic.

Funcions polinòmiques i de proporcionalitat inversa: llei dels gasos de Gay-
Lussac, llei de Boyle-Mariotte.

Logaritmes: equilibri químic, ph.
Taxes de variació i derivades: cinètica química, gasos ideals.
Estadística: tractament de dades experimentals.
Ús de la calculadora i de fulls de càlcul en bona part del currículum.

Biologia I i II
-

ticularment quan es fan pràctiques quantitatives o es tracta el tema de la sensibilitat 
dels instruments de mesura.

Funció exponencial: creixements de població.
Taxes de variació: taxa de creixement d’una població.
Combinatòria: bioquímica i reproducció cel·lular.
Probabilitat: genètica.
Estadística: evolució.

Dibuix tècnic I
-

mes.
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Ciències de la Terra i del medi ambient I
Trigonometria: càlcul d’àrees.
Funcions trigonomètriques: fenòmens periòdics.

Física II
Còniques: interferències, camp gravitatori i elèctric.
Derivades: moviment ondulatori.
Funcions trigonomètriques: moviment harmònic simple, pèndul simple, movi-

ment ondulatori.
Funció exponencial: física nuclear.

Electrotècnia
Derivades, funcions trigonomètriques i nombres complexos: corrent altern.

Es presenta una llista no exhaustiva, i per tant ampliable, de possibles aproxima-
cions històriques relacionades amb els continguts del curs.

1. L’acceptació al llarg de la història dels diferents nombres reals. La irracionalitat 
d’arrel de 2.

2. Introducció històrica als nombres complexos. Leonhard Euler.
3. La mesura del meridià terrestre i el naixement del metre. Una mesura universal 

sorgida de la Revolució Francesa. Jean-Baptiste Delambre i Méchain.
4. La resolució d’equacions i el teorema fonamental de l’àlgebra.

per resoldre equacions quadràtiques geomètricament.
6. La funció exponencial i el càlcul amb logaritmes. John Napier i Henry 

Briggs.
7. Abraham de Moivre i el càlcul de les probabilitats.

1. Comprendre les ampliacions successives dels conjunts numèrics, amb una 
atenció especial als nombres reals. Distingir els nombres reals de les seves apro-

d’una successió.
-

posició de polinomis i la resolució d’equacions polinòmiques. Comprendre i utilitzar 
la relació entre els zeros d’un polinomi i les solucions de l’equació polinòmica.

3. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes com a primer pas per a la 
futura comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques, i entendre’n el 

4. Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i resoldre problemes 
pràctics de trigonometria tot fent servir les eines apreses sobre mesura d’angles. Estar 
familiaritzat amb la resolució de triangles. Aplicar a situacions reals les tècniques de 
resolució de triangles, amb un èmfasi especial en el cas de triangles rectangles.

5. Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial bidimensional i 
fer servir les tècniques per resoldre problemes. Utilitzar amb destresa la relació 
entre direcció i pendent d’una recta, tot lligat amb la comprensió del concepte de 
paral·lelisme.

6. Transcriure al llenguatge algèbric el concepte de lloc geomètric, i saber in-
terpretar les expressions algèbriques corresponents. Conèixer les equacions de les 
còniques referides als seus eixos principals.

7. Interpretar i utilitzar el concepte de funció, la seva expressió algèbrica i les 
operacions amb funcions. Tenir capacitat per traduir el llenguatge de les funcions 
a situacions de l’entorn i, a l’inrevés, capacitat per construir funcions a partir de 
dades reals.

i distingir entre les propietats dels diversos tipus de funcions.
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9. Comprendre i saber usar els conceptes lligats a la variació d’una funció. Saber 
utilitzar en problemes pràctics el concepte de i la 
seva aplicació a contextos de la realitat, comprendre el concepte de 
funció en un punt i ser destre en el càlcul de funcions derivades senzilles.

10. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real. Resoldre 
problemes en què intervinguin els conceptes de S U REDEL O L W D Wi dependència o indepen-
G qQFL D G¶ HVG H Y H Q L P H Q W V, en casos lligats a conceptes elementals de combinatòria.

, QWHUS UHWDU OD SRV VLEO H U H O D F L y H Q W U H Y D U LIHQ W VHU Y LU HO FR H ¿ F L H Q W G H-
lació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics de l’estadística descriptiva 
i bivariant a situacions senzilles.

12. Utilitzar amb soltesa la calculadora i l’ordinador per facilitar càlculs, fer repre-
V HQW DF L R Q V J Uj ¿TXH V L H[ SO R U D U L V L P X O D U V L W X D)H U VHUYLU L QWHO ´ O L J H Q W P H Q

TIC i interpretar els resultats d’una operació automàtica en el context del problema 
que s’està resolent.

SEGON CURS

& RQ WLQ J X W V

Processos que es desenvolupen durant el curs per mitjà dels diferents continguts
La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que 

facilita la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la 
cerca de patrons i regularitats i la formulació de resultats conjecturals.

El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne/a ha descobert la neces-
sitat de consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert 
prèviament d’erronis.

La defensa oral i per escrit dels raonaments propis, l’acceptació dels errors come-
sos i la comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de treball 
individuals o en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants.

La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, 
contrast i, si escau, consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o ma-
QLS XO DFLRQV G H GLIH U H Q W V ¿ J X U H V H W F
La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, 

entesa com una activitat que permet que l’alumne/a conegui moments històrics 
rellevants connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. 
Els apartats epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a una exposició 
purament anecdòtica.

Àlgebra lineal
-El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats 

amb l’organització de dades
Les matrius com a eina per resoldre sistemes, representar algunes transformacions 

geomètriques i, en general, per treballar amb dades estructurades en taules.
Operacions amb matrius. Aplicació a contextos reals.
-Els sistemes lineals, una eina per plantejar i resoldre problemes
Determinants d’ordre 2 i 3. Rang d’una matriu. Càlcul de la matriu inversa.
Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals (amb un paràmetre com a 

màxim). Plantejament de problemes.

Geometria a l’espai
-La interpretació geomètrica dels sistemes lineals amb tres incògnites
Vectors lliures a l’espai. Dependència i independència lineal.
Equacions del pla i de la recta. Posicions relatives. Interpretació geomètrica de 

sistemes lineals amb tres incògnites.
-El plantejament i la resolució de problemes mètrics a l’espai
Producte escalar. Perpendicularitat i angles.
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Producte vectorial i mixt. Interpretació geomètrica i aplicacions al càlcul d’àrees 
i volums.

Càlcul de distàncies.

Anàlisi
-L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció a situacions geomètriques, 

Una aproximació al concepte de . Asímp-
totes verticals i horitzontals.

El teorema de Bolzano: un mètode per aproximar arrels.
Estudi, amb ordinador, dels punts de no derivabilitat d’una funció.
Estudi de funcions: domini i recorregut, signe, punts de tall amb els eixos, 

màxims i mínims relatius, màxims i mínims absoluts, concavitat i convexitat, 

Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el càlcul simbòlic 

Problemes d’optimització.
-El càlcul d’àrees planes, una de les situacions que requereixen el càlcul inte-

gral
Antiderivades o primitives d’una funció. Càlcul de primitives quasi immediates 

que es puguin fer directament aplicant les dues regles bàsiques del càlcul integral 
o amb canvis de variable senzills, i el mètode d’integració per parts.

Introducció al concepte d’ a partir de l’aproximació del càlcul 
de l’àrea sota una corba. Aplicació al càlcul d’àrees.

Física I
Vectors: cinemàtica, dinàmica, camp gravitatori, camp elèctric, electromagne-

tisme.
Les funcions polinòmiques, de proporcionalitat inversa, exponencials i trigono-

mètriques: en tot el currículum de física.
Producte escalar: treball i energia, camp elèctric.

Química I
Resolució d’equacions: problemes d’equilibri químic.

Funcions polinòmiques i de proporcionalitat inversa: llei dels gasos de Gay-
Lussac, llei de Boyle-Mariotte.

Ús de la calculadora i de fulls de càlcul en bona part del currículum.

Biologia I i II
Funció exponencial: creixements de població.

Ciències de la Terra i del medi ambient I
Funcions trigonomètriques: fenòmens periòdics.

Física II
Producte vectorial: electromagnetisme.
Funcions trigonomètriques: moviment harmònic simple, pèndul simple, movi-

ment ondulatori.
Funció exponencial: física nuclear.

Dibuix tècnic II
-

mes.
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PRIMER CURS

Processos que es desenvolupen durant el curs a través dels diferents continguts
La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que 

facilita la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la 
cerca de patrons i regularitats i la formulació de resultats conjecturals.

El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne/a ha descobert la neces-
sitat de consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert 
prèviament d’erronis.

La defensa oral i per escrit dels propis raonaments, l’acceptació dels errors come-
sos i la comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de treball 
individuals o en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants.

La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, 
contrast i, si escau, consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o ma-

La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentat-
ge, entesa com una activitat que permet que l’alumnat conegui moments històrics 
rellevants connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. 
Els apartats epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a una exposició 
purament anecdòtica.

Aritmètica i àlgebra
-El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en funció de la situació 

objecte del càlcul
Nombres racionals i irracionals. Aproximacions decimals en funció dels contextos. 

Errors absolut i relatiu. El càlcul amb calculadora i ordinador.
Resolució de problemes que impliquin inequacions lineals amb una incògnita. 

L’ús dels intervals com una manera d’expressar-ne els resultats.
-Les progressions: un model per a l’estudi de l’interès simple i el compost
Augments i disminucions en percentatge.
Progressions aritmètiques i geomètriques: interès simple i interès compost.
Taxa d’interès anual equivalent (TAE). Interpretació de diferents tipus d’opera-

Anualitats de capitalització: plans de pensions i d’amortització: hipoteques i 
préstecs personals.

Construcció i ús de fulls de càlcul per fer taules d’amortització.
-El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algèbriques, per aplicar 

a l’estudi de funcions
La simbologia dels polinomis i les seves operacions.
Arrels. Descomposició en factors.

Anàlisi
-Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models 

de fenòmens socials i econòmics

en la interpretació de fenòmens socials i econòmics.
Funcions polinòmiques de primer i segon grau i de proporcionalitat inversa 

aplicades a les ciències socials. Interpolació i extrapolació lineal.

comporten salts.
-El model de creixement exponencial enfront dels models lineals o quadràtics
Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: models exponencials. 
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La funció exponencial.
El creixement exponencial enfront d’altres models de creixement.
Concepte i propietats dels logaritmes lligats a la resolució d’equacions expo-

nencials.

Probabilitat i estadística
-Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos socials
Estadística descriptiva: aprofundiment en l’organització, tractament i interpretació 

Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades. 
Interpretació de fenòmens socials i econòmics en què intervenen dues variables i 
estudi del grau de relació que tenen: núvols de punts, correlació i regressió, inter-
polació i extrapolació mitjançant la recta de regressió.

Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per als càlculs 

-Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre 
situacions i problemes de la vida quotidiana

Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames 
en arbre a l’estudi de les combinacions.

Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei de l’atzar.

Esdeveniments independents en probabilitat. Experiències successives i proves 
repetides.

L’ajust d’una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.
-Les diferents fases i tasques d’un treball estadístic
El treball estadístic: recollir dades, organització, representació, paràmetres de 

centralització i de dispersió, interpretació i treball inferencial.

Economia

i paràmetres.
Anàlisi de funcions per extrapolar models de fenòmens socials i econòmics; 

corbes de demanda i oferta.

-
cera.

Economia de l’empresa
Estadística descriptiva: gestió, tractament i interpretació crítica de dades, grà-

econòmics. Presa de decisions.
Interès simple i interès compost. Anualitat de capitalització i amortització.

fenòmens històrics.

Càlcul d’índexs i taxes.

1. Comprendre la diferència entre un nombre real i les seves aproximacions. 
Avaluar l’error acceptable segons la situació de què es tracti. Dominar el concepte 
d’ i la seva utilització en contextos 
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problemàtics, a més de tenir criteri de decisió sobre quin és l’error acceptable en 
diversos contextos de la vida real.

2. Dominar el concepte de en els diversos contextos, i especialment el tant 

Reconèixer i fer servir el model de les progressions geomètriques per als problemes 

numèric d’un polinomi i emprar-lo per calcular-ne les arrels. Comprendre i utilitzar 
la relació entre els zeros d’un polinomi i solucions d’una equació polinòmica, com 
a pas per a la futura comprensió de les funcions polinòmiques.

Ser hàbil en la modelització algèbrica de problemes contextualitzats, fent servir 
les diverses eines apreses. Combinar les diverses eines i estratègies apreses per 
enfrontar-se a problemes fent servir la deducció i l’argumentació.

primer pas per a la futura comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques. 
Comprendre el concepte de logaritme i dominar l’operativitat aritmètica amb les 
propietats dels logaritmes, sobre la base del coneixement i el domini de l’operativitat 
amb exponents.

6. Relacionar les funcions elementals amb la seva representació cartesiana. Mo-
delitzar situacions reals mitjançant les funcions, i treure’n conseqüències. Conèixer 

segon grau i proporcionalitat inversa-, i ser destre en la utilització d’aquestes per 
modelitzar i resoldre problemes de la vida real.

7. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real. Com-
prendre i resoldre problemes en què intervinguin els conceptes de 

, lligat amb conceptes elementals 
de combinatòria.

-
lació i la recta de regressió. Portar a la pràctica els conceptes bàsics de l’Estadística 
descriptiva i bivariant a situacions senzilles.

estadístic i en l’ús de la calculadora i el programari informàtic.

SEGON CURS

Processos que es desenvolupen durant el curs a través dels diferents continguts
La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que 

facilita la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la 
cerca de patrons i regularitats i la formulació de resultats conjecturals.

El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne ha descobert la necessitat 
de consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert prè-
viament d’erronis.

La defensa oral i per escrit dels raonaments propis, l’acceptació dels errors come-
sos i la comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de treball 
individuals o en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants.

La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, 
contrast i, si escau, consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o ma-

La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentat-
ge, entesa com una activitat que permet que l’alumnat conegui moments històrics 
rellevants connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. 
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Els apartats epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a una exposició 
purament anecdòtica.

Àlgebra lineal i geometria
-El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats 

amb l’organització de dades
Les matrius com a eina per treballar amb dades estructurades en taules.
Operacions amb matrius. Aplicació a contextos de les ciències socials.
-Els sistemes lineals una eina per plantejar i resoldre problemes
Resolució de sistemes d’equacions lineals (sense paràmetres). Mètode de 

Gauss.
Problemes amb enunciat.
-La interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions lineals amb dues 

incògnites
Diversos usos de la simbologia dels vectors en el pla.
Direcció i pendent de les rectes expressades en la forma  = 0. Inter-

pretació geomètrica dels sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.

Programació lineal
-La modelització de situacions que requereixen sistemes d’inequacions
Inequacions lineals d’una i dues incògnites.
Representació d’una situació mitjançant un sistema d’inequacions de primer grau 

-La programació lineal bidimensional un model per resoldre problemes, molt 
sovint lligats a la producció

La funció objectiu. Màxims i/o mínims en una regió.
Optimització d’una situació amb l’ajut de la programació lineal. Interpretació de 

la solució segons el context.

Anàlisi
-Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi i les asímptotes en situa-

cions relacionades amb les ciències socials

en les funcions racionals amb un polinomi de primer grau al numerador i al de-
nominador i en funcions exponencials. Interpretació d’asímptotes en contextos no 
matemàtics.

Taxes mitjanes de canvi. Aproximar i interpretar taxes instantànies de canvi en 

derivada d’una corba en un punt a partir del pendent de la recta tangent. Construc-

pendents de secants.
Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions elementals, les deriva-

des i les operacions amb funcions. Derivada de la composta d’una funció en casos 
senzills. Càlcul de la recta tangent a una corba en un punt: aproximació lineal a 
una corba.

-L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció a situacions pròpies de les 
ciències socials i econòmiques

verticals i horitzontals, intervals de creixement i decreixement i màxims i mínims 
-

nencials senzilles que siguin models de situacions de l’àmbit de les ciències socials 
i econòmiques.

d’una funció i estudiar-ne les característiques.
Problemes d’optimització aplicats a les ciències socials i econòmiques.
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