
Generalitat de Catalunya
Ins. Coster de la Torre

PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA Curs 2017-18

Nom de l’assignatura i professor que la imparteix: 
Matemàtiques 2n Batxillerat. (Matèria de modalitat).
Rosa Pijoan: Adreça de contacte: rosa.pijoan@costerdelatorre.com 

Temari: Examen:       Examen: 
1. Matrius                                                 28/09 7. Límits i continuïtat de funcions          08/02
2. Determinants.                                       17/10 8. Derivada d’una funció                        22/02
3. Sistemes d’equacions lineals                09/11 9. Aplicacions de les derivades              15/03
4. Vectors a l’espai                                    04/12 10. Representació de funcions                16/04
5. Rectes i plans a l’espai                        20/12 11 Integral indefinida                              12/05
6. Angles i distàncies                               22/01 12. Integral definida                                12/05

Material didàctic : 
✓ Llibre de text de Matemàtiques de 2n de Batxillerat editorial Santillana.
✓ Estris d’escriure bàsics i regle.
✓ Llibreta o folis.
✓ Calculadora científica.

Metodologia:
De cada tema es realitzarà una prova escrita. Cada alumne haurà de realitzar uns exercicis tipus test
i/o problemes de cada tema. 

Criteris d’avaluació: 
La nota de cada trimestre s’obtindrà fent un 85% de la mitjana de les notes dels exàmens i un 15%
de la mitjana de les notes dels tests o problemes assignats.

Criteris de superació de l’àrea:
Per superar l’àrea de matemàtiques de 2n de Batxillerat cal tenir una mitjana d’aprovat amb els tres
trimestres sempre i quan no n’hi hagi cap amb una nota inferior a 3. La nota final d’àrea s’obté fent
el promig de les notes sense arrodonir dels trimestres. 
Si malgrat tot l’alumne ha de presentar-se a la prova extraordinària de juny, ha de tenir en compte
que serà de tota la matèria del curs.
Si  durant  el  desenvolupament  d’una  unitat  didàctica  l’alumne  té  una  acumulació  de  faltes  no
justificades superior al 80%, l’alumne perd el dret a realitzar l’examen d’aquella unitat didàctica. 

Observacions:
Les informacions i recursos que utilitzarem durant el curs els trobarem al bloc del professor 
http://blocs.xtec.cat/mates314   

Participació a concursos:
Participarem a les proves Cangur del 2017 organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques.

http://blocs.xtec.cat/mates314
mailto:rosa.pijoan@costerdelatorre.com

