
          Ins Coster de la Torre
            Departament de Matemàtiques

PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA COMUNA                 Curs 2017-18

Assignatura: Matemàtiques de 3r d’ESO. Grups: A, D i E

Professors: Rosa Pijoan Domingo. Correu electrònic:  rosa.pijoan@costerdelatorre.com  

Temari: 
1. Nombres racionals  6. Funcions

2. Potències i arrels 7.  Estadística
3. Polinomis 8.  Probabilitat
4. Equacions de 1r i 2n grau 9.   Llocs geomètrics. Àrees i volums.
5. Sistemes d’equacions 10.  Cossos geomètrics.

Competències bàsiques de manera transversal tot el curs

Material didàctic/Material fungible complementari:
✓ Llibre de matemàtiques de 3r. Editorial Santillana, sèrie RESOL. 
✓ Estris d’escriure bàsics i conjunt de regles.
✓ Llibreta microperforada (pot ser compartida amb altres matèries).
✓ Un portafolis  obert  per tres costats per realitzar els  dossiers (es retornarà un cop

corregit el dossier).
✓ Dossier de treballs penjats al bloc.

Metodologia:
Es faran les explicacions de cada tema i l’alumne haurà de realitzar exercicis de pràctica. La seva
realització comptarà en l’avaluació de cada trimestre. De cada tema es procurarà realitzar una prova
escrita. De les quatre hores de matemàtiques una serà per treballar les competències bàsiques de
matemàtiques. Es treballaran de manera transversal durant tot el curs. 

Caldrà visitar el bloc del professor  http://blocs.xtec.cat/mates314 , on hi podreu trobar diferents
seccions i on hi anirem penjant les activitats on-line que s’hagin de realitzar. 

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

Criteris d’avaluació:
Per l’avaluació de cada crèdit es tindran en compte els  exàmens  (60% de la nota), els  treballs a
l’aula i a casa (30% de la nota),  i la participació i comportament a l’aula (10% de la nota). 
En  l’apartat  de  treballs  hi  considerarem:  treballs  diversos,  exposicions,  murals,  construccions,
dossier, etc ....
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Dossier:
Cada vegada que hi hagi una prova escrita l’alumne haurà de lliurar, el mateix dia, el dossier del
tema del qual s’examina. No s’acceptarà un dossier sense portafolis i/o fora de termini.
El dossier ha de constar de:

✓ Una portada amb : Nom de la matèria
        Nom del tema
        Nom de l’alumne
        Curs
        Data

✓ Un índex
✓ Els fulls de teoria i exercicis, nets i ordenats
✓ Un portafolis que ho lligui tot

Criteris de superació de l’àrea:
Per superar l’àrea de matemàtiques cal que l’alumne tingui aprovats els 2 dels 3 trimestres, sempre i
quan la mitjana de tots tres sigui d’aprovat i/o la progressió de l’alumne al llarg del curs hagi estat
positiva.  Si  per  deixadesa es suspèn el  3r trimestre  es  podrà demanar  a  l’alumnes que faci  un
examen dels continguts clau del 3r trimestre encara que compleixi els requisists anteriors. 
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