
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II 
 

Objectius 
 

L’ensenyament de les matemàtiques aplicades a les ciències socials en el 
batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents: 
 
1. Aplicar a situacions diverses els continguts matemàtics per analitzar, 

interpretar i valorar fenòmens socials, per tal de comprendre els reptes 
que planteja la societat actual. 

2. Adoptar actituds pròpies de l’activitat matemàtica com la visió analítica 
o la necessitat de verificació. Assumir la precisió com un criteri 
subordinat al context, les apreciacions intuïtives com un argument a 
contrastar i l’obertura a noves idees com un repte. 

3. Elaborar judicis i formar criteris propis sobre fenòmens socials i 
econòmics, utilitzant tractaments matemàtics. Expressar i interpretar 
dades i missatges, argumentant amb precisió i rigor, acceptant 
discrepàncies i punts de vista diferents com un factor d’enriquiment. 

4. Formular hipòtesis, dissenyar, utilitzar i contrastar estratègies diverses 
per a la resolució de problemes que permetin enfrontar-se a situacions 
noves amb autonomia, eficàcia, autoconfiança i creativitat. 

5. Utilitzar un discurs racional com a mètode per abordar els problemes: 
justificar procediments, encadenar una línia argumental correcta, 
aportar rigor als raonaments i detectar inconsistències lògiques. 

6. Fer ús de recursos variats, inclosos els informàtics, en la recerca 
selectiva i el tractament de la informació gràfica, estadística i 
algebraica en les seves categories financera, humanística o d’altres, i 
interpretar amb correcció i profunditat els resultats obtinguts d’aquest 
tractament. 

7. Adquirir i emprar amb fluïdesa un vocabulari específic de termes i 
notacions matemàtiques. Incorporar amb naturalitat el llenguatge 
tècnic i gràfic a situacions susceptibles de ser tractades 
matemàticament. 



 
 
 
 
 

 

8. Utilitzar el coneixement matemàtic per interpretar i comprendre la 
realitat, establir relacions entre les matemàtiques i l’entorn social, 
cultural o econòmic i valorar el seu lloc, actual i històric, com a part de 
la nostra cultura. 

 
 

Continguts 
 
Bloc 1. Àlgebra 
 
- Matrius. Tipus de matrius. Les matrius com expressió de taules i grafs. 

Operacions. Interpretació del significat d’aquestes operacions en un 
context real mitjançant la representació matricial de taules i grafs. 

- Determinants. Càlcul de determinants d’ordre dos i tres. Utilització de 
propietats. 

- Expressió matricial d’un sistema. Sistemes d’equacions lineals amb 
dues o tres incògnites. Discussió d’un sistema d’equacions lineals amb 
dues o tres incògnites depenent o no d’un paràmetre. Resolució d’un 
sistema d’equacions lineals amb dues o tres incògnites mitjançant el 
mètode que convingui en cada cas: substitució, igualació, Gauss o 
Cramer.  

- Plantejament i resolució de problemes trets de les ciències socials i de 
l’economia mitjançant sistemes d’equacions lineals amb dues o tres 
incògnites depenent o no d’un paràmetre. 

- Resolució d’inequacions i sistemes d’inequacions lineals amb dues 
incògnites. Programació lineal bidimensional. Optimització 
d’expressions lineals sotmeses a restriccions expressades mitjançant 
inequacions lineals amb dues incògnites. 

- Plantejament i resolució de problemes relacionats amb les ciències 
socials, l’economia i la demografia mitjançant la programació lineal 
bidimensional. 

 
Bloc 2. Anàlisi 
 



 
 
 
 
 

 

- Límit i continuïtat d’una funció en un punt. Diferents tipus de 
discontinuïtat. Asímptotes.  

- Càlcul de límits i estudi de la continuïtat en funcions polinòmiques, 
racionals, exponencials, logarítmiques i definides a intervals. Estudi 
d’algunes indeterminacions.  

- Aplicació dels límits a l’estudi de les tendències en fenòmens socials i 
econòmics representats per funcions i al càlcul d’asímptotes d’una 
funció. 

- Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica.  
- Càlcul de derivades de funcions polinòmiques, racionals, exponencials, 

logarítmiques, productes i quocients de funcions i de funcions 
compostes. Estudi de la relació entre continuïtat i derivabilitat. 

- Aplicació de la derivada a l’estudi de propietats locals d’una funció 
(creixement, extrems relatius, curvatura, punts d’inflexió) i a la resolució 
de problemes d’optimització relacionats amb les ciències socials i 
l’economia. 

- Utilització dels límits i la derivada per a la representació gràfica de 
funcions polinòmiques, racionals senzilles, exponencials, logarítmiques 
i definides a intervals. 

 
Bloc 3. Probabilitat i estadística 
 
- Experiments aleatoris. Espai mostral. Esdeveniments. Àlgebra 

d’esdeveniments. Sistema complet d’esdeveniments. Obtenció dels 
espais mostrals associats a experiments aleatoris simples i compostos. 
Obtenció de nous esdeveniments mitjançant les operacions definides 
(unió, intersecció, diferència). 

- Probabilitat: concepte clàssic i concepte axiomàtic. Propietats de la 
probabilitat. Utilització de la llei dels grans nombres per arribar a la 
definició clàssica de probabilitat de Laplace. Utilització de la definició 
axiomàtica de la probabilitat per obtenir propietats necessàries per al 
càlcul de probabilitats. 

- Probabilitat condicionada. Esdeveniments independents. Probabilitat 
composta. Probabilitat total. Teorema de Bayes. Probabilitats a 



 
 
 
 
 

 

posteriori. Càlcul de probabilitats d’esdeveniments associats a 
experiments aleatoris simples i compostos. Càlcul de probabilitats 
condicionades. Utilització del teorema de la probabilitat total per al 
càlcul de la probabilitat d’un esdeveniment a partir de les probabilitats 
a priori i de les versemblances corresponents.  

- Utilització del mètode més adequat per al càlcul de probabilitats: 
taules de contingència, diagrames en arbre, tècniques combinatòries o 
qualsevol altre. 

- Mostra i població. Tipus de mostreigs. Obtenció de distints tipus de 
mostreigs aleatoris (simple, sistemàtic, estratificat i per conglomerats), 
mitjançant extracció amb i sense devolució o mitjançant la generació 
de nombres aleatoris. Distribució d’una proporció en el mostreig. 
Distribució de les mitjanes mostrals. Utilització del teorema central del 
límit per obtenir les distribucions de mitjanes i proporcions mostrals. 
Càlcul de probabilitats en aquestes distribucions mitjançant la taula de 
la distribució normal. Càlcul de probabilitats per aproximació de la 
binomial per la normal. 

- Inferència estadística. Estimació per intervals de confiança. Nivell de 
confiança i de significació. Intervals de confiança per a la proporció 
poblacional i per a la mitjana d’una distribució normal de desviació 
típica coneguda. Volum de les mostres. Estimació de la mitjana o la 
proporció en una població a partir d’una mostra aleatòria de volum n i 
nivell de confiança determinat. Obtenció del volum mínim que ha de 
tenir una mostra perquè l’error màxim admissible i el nivell de 
confiança siguin els predeterminats. Aplicació de la inferència 
estadística a la interpretació i comprovació de la fitxa tècnica d’una 
enquesta i al disseny de gràfics de control de qualitat en la indústria. 

- Decisió estadística. Contrasts d’hipòtesis bilaterals i unilaterals per a la 
mitjana i la proporció. Errors de tipus I i II. Formulació de les hipòtesis 
nul·la i alternativa a partir d’un enunciat on es demani una decisió, 
amb un nivell de significació determinat, sobre una mitjana d’una 
població normal o una proporció en una distribució binomial amb 
desviació típica coneguda. Utilització, segons convingui, d’un contrast 
bilateral o unilateral per decidir sobre la validesa de la hipòtesi nul·la. 



 
 
 
 
 

 

Obtenció de la regió crítica. Acceptació o rebuig de la hipòtesi nul·la i 
interpretació d’aquesta decisió mitjançant l’estudi dels errors del tipus 
I i II. 

 
Criteris d’avaluació 

 
1. Utilitzar el llenguatge matricial i les operacions amb matrius per 

organitzar, interpretar, obtenir i transmetre informació (bloc 1). 
 

Es pretén avaluar si l’alumnat és capaç d’interpretar la informació 
donada mitjançant matrius, d’organitzar en matrius la informació 
donada mitjançant enunciats i grafs i d’utilitzar les operacions amb 
matrius per obtenir-ne d’altres. 
 

2. Discutir i resoldre sistemes d'equacions lineals amb dues i tres 
incògnites (bloc 1). 

 
Es tracta d’avaluar si l’alumnat sap classificar els sistemes d’equacions 
lineals segons el nombre de solucions i triar el mètode de resolució més 
adequat en cada cas. 

 
3. Traduir problemes expressats en llenguatge usual al llenguatge 

algebraic i resoldre’ls mitjançant tècniques algebraiques adequades: 
càlculs amb matrius, resolució de sistemes d’equacions lineals o 
resolució de problemes de programació lineal bidimensional (bloc 1). 

 
Amb aquest criteri es pretén avaluar si l’alumnat ha assolit els objectius 
mínims relatius a l’àlgebra lineal que es pretenen aconseguir en aquest 
curs interpretant les solucions obtingudes. 

 
4. Analitzar i interpretar fenòmens habituals a les ciències socials 

susceptibles de ser descrits mitjançant una funció, a partir de l’estudi 
qualitatiu i quantitatiu de les seves propietats més característiques 
(bloc 2). 



 
 
 
 
 

 

 
Es pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per traduir al llenguatge de 
les funcions, determinats aspectes de les ciències socials i per extraure, 
d’aquesta interpretació matemàtica, informació que permeti analitzar 
amb criteris d’objectivitat el fenomen estudiat i possibilitar un anàlisi 
crític a partir de l’estudi de les propietats globals i locals de la funció. 

 
5. Calcular límits a un punt i a l’infinit de les funcions estudiades, resolent 

també les indeterminacions més usuals (bloc 2). 
 
Es pretén avaluar si l’alumnat ha assolit satisfactòriament les tècniques 
necessàries per al càlcul de límits de funcions i la seva interpretació, que 
en aquest nivell són imprescindibles per a l'estudi posterior de qualsevol 
funció. 
 

6. Analitzar, mitjançant el càlcul de límits i derivades, les propietats locals 
(continuïtat, asímptotes, creixement, extrems relatius, curvatura, punts 
d’inflexió) de funcions que descriguin situacions reals relacionades 
amb les ciències socials i l’economia per obtenir informació sobre 
aquestes situacions i representar-les gràficament (bloc 2). 

 
Es pretén avaluar la capacitat de l'alumnat per analitzar, interpretar i 
resoldre problemes relacionats amb fenòmens naturals, socials o 
econòmics mitjançant la utilització dels límits i de les derivades. 

 
7. Utilitzar el càlcul de derivades per plantejar i resoldre problemes 

d’optimització relacionats amb les ciències socials i l’economia (bloc 2). 
 

Es pretén comprovar si l’alumnat és capaç de matematitzar i resoldre 
situacions pràctiques d’optimització mitjançant el càlcul de derivades. 
En aquest context, a més de les funcions usuals, caldrà introduir 
funcions com la corba de demanda, la d’ingressos, costos i beneficis 
marginals i la de cost mitjà per unitat. 

 



 
 
 
 
 

 

8. Calcular i interpretar probabilitats d’esdeveniments associats a 
experiments aleatoris simples i compostos, així com probabilitats 
condicionades (bloc 3). 

 
Aquest criteri pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per determinar 
els esdeveniments associats a un experiment aleatori, simple o compost, 
per calcular les seves probabilitats mitjançant la llei de Laplace, les 
fórmules de la probabilitat composta i condicionada i els teoremes de la 
probabilitat total i de Bayes, i per prendre decisions davant situacions 
que exigeixen un estudi probabilístic. Per als càlculs es farà servir 
qualsevol tècnica de comptar: combinatòria, diagrames d’arbre, taules 
de contingència. 

 
9. Estimar mitjanes i proporcions poblacionals a partir dels resultats 

obtinguts amb mostres ben seleccionades amb nivells de confiança 
determinats. Fitar l’error comès i determinar el volum de la mostra 
necessari segons el grau de confiança establert (bloc 3). 

 
Es pretén comprovar la capacitat per identificar si la població objecte 
d’estudi és normal, mesurar el tipus i el volum de la mostra, establir un 
interval de confiança per a μ i p, segons que la distribució sigui normal 
o binomial, i determinar si la diferència de mitjanes o proporcions entre 
dues poblacions o respecte d’un valor determinat, és significativa. 

 
10. Prendre decisions sobre una població a partir dels resultats d’una 

mostra mitjançant el contrast entre la hipòtesi nul·la i la hipòtesi 
alternativa amb graus de significació determinats (bloc 3). 

 
Es pretén comprovar si l’alumnat sap utilitzar la tècnica H0 versus H1 per 
contrastar una afirmació sobre una característica d’una població 
mitjançant l’anàlisi d’una mostra aleatòria, determinant també la 
probabilitat de cometre un error en prendre una decisió. 
 



 
 
 
 
 

 

11. Analitzar críticament informes estadístics publicats en els mitjans de 
comunicació (tots els blocs). 

 
Es pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per criticar raonadament 
informacions que intenten deformar la realitat mitjançant una 
interpretació errònia de gràfics i dades obtingudes a partir d’enquestes. 
En aquest context cal introduir l’estudi de les fitxes tècniques 
d’enquestes. 

 
12. Valorar els processos inductius i deductius com a eines bàsiques en el 

treball matemàtic i emprar-los amb la complexitat adequada a cada 
situació (tots els blocs). 
 
Es pretén avaluar si l’alumnat és capaç d’utilitzar el raonament lògic 
deductiu quan sigui necessari i si és capaç d’inferir propietats generals a 
partir de fets particulars. 

 
13. Tenir cura de la qualitat dels treballs realitzats, disposició a 

l’autocorrecció de manera crítica i interès per sol·licitar l’ajut necessari 
(tots els blocs). 

  
A l’avaluació de l’alumnat, el professor o professora valorarà no tan sols 
els coneixements sinó també la seva actitud davant les matemàtiques. 


