
Continguts i criteris d’avaluació de 4rt d’ESO de matemàtiques B pel curs 2009-2010 
 

Criteris d’avaluació Continguts 
1. Planificar i utilitzar 
processos de raonament i 
estratègies de resolució de 
problemes com ara l’emissió i 
justificació d’hipòtesis o la 
generalització, i expressar 
verbalment, amb precisió i 
rigor, raonaments, relacions 
quantitatives i informacions 
que incorporin elements 
matemàtics, valorant la utilitat 
i simplicitat del llenguatge 
matemàtic per a això.  
 

1.1 Planificació i utilització d’estratègies en la resolució de problemes, com ara el 
recompte exhaustiu, la inducció o la recerca de problemes afins, i comprovació de l’ajust 
de la solució a la situació plantejada.  
1.2 Expressió verbal d’argumentacions, relacions quantitatives i espacials i procediments 
de resolució amb la precisió i el rigor adequats a la situació.  
1.3 Interpretació de missatges que contenguin informacions de caràcter quantitatiu o 
simbòlic o sobre elements o relacions espacials.  
1.4 Confiança en les pròpies capacitats per afrontar problemes, comprendre les relacions 
matemàtiques i prendre decisions a partir d’aquestes relacions.  
1.5 Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes i en la millora de 
les solucions trobades.  
1.6 Utilització d’eines tecnològiques per facilitar els càlculs de tipus numèric, algebraic o 
estadístic, les representacions funcionals i la comprensió de propietats geomètriques.  
 1.7 Aplicació de les matemàtiques per analitzar i valorar fenòmens socials i activitats 
econòmiques de la comunitat de les Illes Balears. 

2. Utilitzar els diferents tipus 
de nombres i operacions, 
juntament amb les seves 
propietats, per recollir, 
transformar i intercanviar 
informació i resoldre 
problemes relacionats amb la 
vida diària i altres matèries de 
l’àmbit acadèmic.  
 

 2.1 Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de fracció: nombres 
irracionals.  
2.2 Nombre reals. Representació sobre la recta real. Intervals: tipus i significat.  
2.3 Potències d’exponent fraccionari i radicals. Radicals equivalents. Operacions 
elementals amb radicals. Comparació i simplificació d’expressions radicals senzilles.  
2.4 Utilització de la jerarquia i propietats de les operacions per realitzar càlculs amb 
potències d’exponent enter i fraccionari i radicals senzills.  
2.5 Interpretació i ús dels nombres reals en diferents contextos elegint la notació i 
aproximació adequades en cada cas.  
2.6 Introducció als logaritmes. Concepte i càlculs bàsics.  
2.7 Interès simple i compost. Percentatges encadenats.  
2.8 Utilització de la calculadora per realitzar operacions amb qualsevol tipus d’expressió 
numèrica. Càlculs aproximats. Reconeixement de situacions que requereixin l’expressió 
de resultats en forma radical.  
 

3. Representar i analitzar 
situacions i estructures 
matemàtiques utilitzant 
símbols i mètodes algebraics 
per resoldre problemes.  
 

3.1 Maneig d’expressions literals.  
3.2 Divisió de polinomis.  
3.3 Arrels d’un polinomi. Factorització de polinomis.  
3.4 Regla de Ruffini. Utilització de les identitats notables i de la regla de Ruffini en la 
descomposició factorial d’un polinomi.  
3.5 Resolució algebraica i gràfica d’un sistema d’equacions.  
3.6 Ús de la descomposició factorial per a la resolució d’equacions de grau superior a 
dos i simplificació de fraccions.  
3.7 Resolució de problemes quotidians i d’altres camps de coneixement mitjançant 
equacions i sistemes.  
3.8 Resolució d’altres tipus d’equacions mitjançant aproximacions successives amb 
ajuda dels mitjans tecnològics.  
3.9 Inequacions. Sistemes d’inequacions de primer grau amb una incògnita. Resolució i 
interpretació gràfica.  
3.10 Plantejament i resolució de problemes en diferents contextos utilitzant inequacions.  

4. Utilitzar instruments, 
fórmules i tècniques 
apropiades per obtenir 
mesures directes i indirectes 
en situacions reals.  
 

4.1 Figures i cossos semblants: raó entre longituds, àrees i volums de figures semblants.  
4.2 Raons trigonomètriques d’un angle. Relacions entre elles.  
4.3 Relacions mètriques als triangles. Resolució de triangles rectangles.  
4.4 Ús de la calculadora per a l’obtenció d’angles i raons trigonomètriques.  
4.5 Aplicació dels coneixements geomètrics a la resolució de problemes mètrics al món 
físic: mesura de longituds, àrees i volums.  
4.6 Iniciació a la geometria analítica plana: coordenades d’un punt; distància entre dos 
punts.  



5. Identificar relacions 
quantitatives en una situació i 
determinar el tipus de funció 
que les pot representar, i 
aproximar i interpretar la taxa 
de variació mitjana a partir 
d’una gràfica, de dades 
numèriques o mitjançant 
l’estudi dels coeficients de 
l’expressió algebraica.  
 

5.1 Interpretació d’un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfic o expressió 
algebraica. Anàlisi de resultats utilitzant el llenguatge matemàtic adequat.  
5.2 Reconeixement, estudi i representació gràfica de les funcions polinòmiques de primer 
o segon grau, de proporcionalitat inversa i de les funcions exponencials i logarítmiques 
senzilles. Aplicacions a contextos i situacions reals.  
5.3 Funcions definides a trossos. Recerca i interpretació de situacions reals.  
5.4 La taxa de variació com a mesura de la variació d’una funció en un interval. Anàlisi 
de diferents formes de creixement en taules, gràfics i enunciats verbals.  
5.5 Ús de les tecnologies de la informació en la representació, simulació i anàlisi gràfica.  

6. Elaborar i interpretar taules 
i gràfics estadístics, així com 
els paràmetres estadístics més 
usuals en distribucions 
unidimensionals i valorar 
qualitativament la 
representativitat de les mostres 
utilitzades.  
 

6.1 Identificació de les fases i tasques d’un estudi estadístic.  
6.2 Anàlisi elemental de la representativitat de les mostres estadístiques.  
6.3 Variable discreta. Elaboració i interpretació de taules de freqüències i de gràfics 
estadístics: gràfics de barres, de sectors, diagrames de caixa i polígons de freqüències.  
6.4 Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió: mitjana aritmètica, 
mediana, moda, recorregut i desviació típica per realitzar comparacions i valoracions.  
6.5 Representativitat d’una distribució per la seva mitjana aritmètica i desviació típica o 
per altres mesures davant la presència de descentralitzacions, asimetries i valors atípics. 
Valoració de la millor representativitat, en funció de l’existència o no de valors atípics.  
6.6 Variable contínua: intervals i marques de classe. Elaboració i interpretació 
d’histogrames.  
6.7 Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació. Detecció 
de fal·làcies.  

7. Aplicar els conceptes i les 
tècniques de càlcul de 
probabilitats per resoldre 
diferents situacions i 
problemes de la vida 
quotidiana.  
 

7.1 Experiments aleatoris. Espai mostral associat a un experiment aleatori. 
Esdeveniments.  
7.2 Tècniques de recompte. Introducció a la combinatòria: combinacions, variacions i 
permutacions. Aplicació al càlcul de probabilitats.  
7.3 Experiències compostes. Utilització de taules de contingència i diagrames d’arbre per 
a l’assignació de probabilitats.  
7.4  Probabilitat condicionada.  
7.5 Utilització del vocabulari adequat per descriure i quantificar situacions relacionades 
amb l’atzar. 

 
 
Criteris de qualificació: 
Feina diària 25% 
Entregues 25% 
Proves 30% 
Projecte 20% 
 
Seqüenciació: 
 
Es començarà per funcions aprofitant cada tipus de funció per introduir i/o practicar els 
càlculs aritmètics que vagin apareixent. A continuació es farà la trigonometria 
incorporant també la geometria. Per acabar, es treballarà la combinatòria, la probabilitat 
i l’estadística. 


