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1. LLIBRE DE TEXT
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà Matemàtiques 3r ESO. Ed. Edebé.
Es treballarà amb fitxes i dossiers facilitats pel professorat

2. MATERIAL (Si s’escau)

El material bàsic necessari (a part del llibre de text) serà el següent:
- Calculadora
- Estris de geometria (Compàs, regle i cartabó)

3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)

TEMPORITZACIÓ

1. Probabilitat.
2. Pràctica de proves de Competències bàsiques.
3. Estadística.
4. Potències i introducció als nombres Reals.
5. Àlgebra.
6. Equacions de 1r grau i de 2n grau.
7. Sistemes d’equacions lineals.
8. Problemes.
9. Funcions de primer grau i segon grau.
10. Successions.
11. Geometria:
Perímetres, Àrees i Volums.
Teoremes de Tales i Pitàgores.

*

*La temporització anirà en funció de les necessitats dels alumnes del grup ja que es tracta d’una optativa per a ajudar a
adquirir i reforçar els objectius de la matèria de Matemàtiques de 3r.

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques de
l’àmbit matemàtic i en concret les dimensions: “Resolució de problemes”, “Raonament i prova”,
“Connexions” i “Comunicació i representació” així com l’actitud mostrada envers la matèria i
l’elaboració del dossier de classe.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Dimensions pròpies de l’àmbit matemàtic
Actituds, valors, normes i dossier

70%
30%

La recuperació d’una avaluació no assolida es realitzarà durant l’avaluació en curs i consistirà en una
prova escrita, a la qual s’haurà d’adjuntar les activitats que pugui haver proposat el professor per
ajudar a adquirir les competències encara no assolides. Al final de curs, al juny, es podrà fer també
una recuperació de les avaluacions no assolides.
Si la matèria queda pendent per setembre, l’alumne haurà de presentar-se a setembre a tot el curs.
Sant Cugat del Vallès, 13 de setembre de 2018

