
MATEMÀTIQUES  II 
 
Objectius 
 
L’ensenyament de les matemàtiques en el batxillerat té com a finalitat el 
desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Comprendre i aplicar els conceptes i procediments matemàtics a 

situacions diverses que permetin avançar en l’estudi de les 
matemàtiques i d’altres ciències, així com en la resolució raonada de 
problemes procedents d’activitats quotidianes i de diferents àmbits del 
saber. 

2. Considerar les argumentacions raonades i l’existència de 
demostracions rigoroses sobre les quals se sustenta l’avanç de la 
ciència i la tecnologia, mostrant una actitud flexible, oberta i crítica 
davant altres judicis i raonaments. 

3. Utilitzar les estratègies característiques de la investigació científica i les 
destreses pròpies de les matemàtiques (plantejament de problemes, 
planificació i assaig, experimentació, aplicació de la inducció i 
deducció, formulació i acceptació o rebuig de les conjectures i 
comprovació dels resultats obtenguts) per realitzar investigacions i en 
general explorar noves situacions i nous fenòmens. 

4. Apreciar el desenvolupament de les matemàtiques com un procés 
canviant i dinàmic, amb abundants connexions internes íntimament 
relacionat amb el d’altres àrees del saber. 

5. Emprar els recursos aportats per les tecnologies actuals per obtenir i 
processar informació, facilitar la comprensió de fenòmens dinàmics, 
estalviar temps en els càlculs i servir com a eina en la resolució de 
problemes. 

6. Aplicar els coneixements matemàtics de manera creativa, és a dir, no 
mimètica ni repetitiva, a fi que siguin útils per afrontar situacions noves 
i no tan sols aquelles que són pràcticament idèntiques a les que ja 
s’han treballat amb anterioritat. 



 

7. Utilitzar el discurs racional per plantejar acertadament els problemes, 
justificar procediments, encadenar coherentment els arguments, 
comunicar-se amb eficàcia i precisió, detectar incorreccions lògiques i 
qüestionar  afirmacions sense rigor científic. 

8. Mostrar actituds associades al treball científic i a la investigació 
matemàtica, com la visió crítica, la necessitat de verificació, la valoració 
de la precisió, l’interès pel treball cooperatiu i els diferents tipus de 
raonament, el qüestionament de les apreciacions intuïtives i l’obertura 
a noves idees. 

9. Expressar-se verbalment i per escrit en situacions susceptibles de ser 
tractades matemàticament, comprenent i fent servir termes, notacions 
i representacions matemàtiques. 

 
Continguts 
 
Bloc 1. Àlgebra lineal 
 
- Matrius. Tipus de matrius. Operacions: suma, producte per un escalar, 

producte de matrius, potències de matrius quadrades. 
- Matriu unitat i matriu inversa. 
- Rang d’una matriu. Dependència lineal. 
- Determinants. Propietats dels determinants. Menor complementari i 

adjunt d’un element. 
- Càlcul matricial. 
- Càlcul de determinants. 
- Càlcul de la matriu inversa. 
- Determinació del rang d’una matriu per observació, pel mètode de 

Gauss i per determinants. 
- Comprovació de les propietats dels determinats relacionades amb el 

càlcul amb matrius. 
- Resolució d’equacions matricials. 
- Utilització del càlcul matricial i els determinants per interpretar i 

resoldre problemes econòmics, científics i tècnics. 
- Sistemes d’equacions lineals. Solucions. 



 

- Classificació dels sistemes segons l’existència i el nombre de solucions.           
Sistemes homogenis. Sistemes de Cramer. 

- Representació matricial d’un sistema. Matriu del sistema i matriu 
ampliada. Rangs. 

- Teorema de Rouché-Frobeniüs. 
- Mètode de Gauss. Regla de Cramer. 
- Utilització del teorema de Rouche-Frobeniüs per a la discussió de 

sistemes d’equacions lineals i resolució d’aquests sistemes mitjançant 
la regla de Cramer o el mètode de Gauss. 

- Discussió i resolució de sistemes d’equacions lineals dependents d’un 
paràmetre. 

- Utilització de sistemes d’equacions lineals per plantejar i resoldre 
problemes reals. 

 
Bloc 2. Geometria 
 
- Vectors a l’espai tridimensional. 
- Operacions amb vectors. Suma. Producte per un escalar. 
- Combinació lineal. Dependència i independència lineal de vectors. 
- Bases a l’espai ordinari. Components d’un vector en una base. 
- Operacions amb vectors expresats geomètricament i a partir dels seus 

components en una base: suma, diferència i producte per un nombre. 
- Reconeixement de conjunts de vectors linealment independents i 

dependents. 
- Rang d’un conjunt de vectors. Determinació del rang d’un conjunt de 

vectors mitjançant  el càlcul del rang de la matriu dels seus 
components. 

- Sistemes de referència a l’espai. Coordenades d’un punt. Components 
d’un vector determinat per dos punts. Punt mitjà d’un segment. 

- Equacions de rectes i plans. Determinació de les equacions vectorial, 
paramètrica i contínua de rectes a partir de diferents elements que les 
determinen. Determinació de les equacions vectorial, paramètrica i 
general de plans a partir de diferents elements que els determinen. 

- Incidència i paral·lelisme entre rectes,  plans, rectes i plans. 



 

- Alineació i coplanarietat. Estudi de l’alineació i la coplanarietat de 
punts. 

- Posicions relatives entre elements geomètrics (punts, rectes i plans). 
- Estudi de la incidència entre elements geomètrics. 
- Interpretació geomètrica de sistemes d’equacions lineals. 
- Producte escalar de vectors: propietats. Interpretació geomètrica. 

Vectors ortogonals. 
- Càlcul del producte escalar de dos vectors. Determinació de l’angle 

entre dos vectors, entre dues rectes, entre recta i pla i entre dos plans. 
- Mòdul d’un vector. Distància entre punts. Càlcul del mòdul d’un vector 

i de la distància entre punts. 
- Producte vectorial: propietats. Interpretació geomètrica. 
- Càlcul del producte vectorial de dos vectors i del seu mòdul. Càlcul de 

l’àrea d’un paral·lelogram i d’un triangle. 
- Producte mixt: propietats. Interpretació geomètrica. 
- Càlcul del producte mixt de tres vectors, del volum d’un 

paral·lelepípede i d’un tetràedre. 
- Perpendicularitat entre elements geomètrics. 
- Distància entre dos elements geomètrics. 
- Lloc geomètric. Pla mediatriu d’un segment. Equació de la superfície 

esfèrica. 
- Càlcul de distàncies entre elements geomètrics. 
- Determinació de llocs geomètrics amb les seves equacions. 
- Resolució de problemes geomètrics a l’espai. 
 
Bloc 3. Anàlisi 
 
- La recta real R: distàncies, intervals, entorns. Fites d’un conjunt a R. 
- Reconeixement de conjunts no fitats, identificació de fites per a 

diversos conjunts. 
- Límit d’una funció en un punt. Límits laterals i límits a l’infinit. 
- Càlcul de límits i la seva interpretació gràfica. 
- Continuïtat d’una funció en un punt. Punts de discontinuïtat. Tipus de 

discontinuïtats. Asímptotes. 



 

- Estudi de la continuïtat d’una funció i classificació de les 
discontinuïtats. 

- Propietats de les funcions contínues: teoremes sobre la conservació 
del signe i de Bolzano. 

- Extrems absoluts d’una funció: teorema de Weierstrass. 
- Determinació de dominis, recorreguts i asímptotes verticals, 

horitzontals i obliqües. 
- Identificació i representació aproximada, esbossada, de funcions usuals 

ja conegudes o definides a trossos. 
- Interpretació gràfica d’una equació. Deducció de l’existència de 

solucions i el seu càlcul aproximat, per aplicació del teorema de 
Bolzano. 

- Càlcul dels extrems absoluts d’una funció en un interval. 
- Derivada d’una funció en un punt. Derivades laterals. Interpretació 

física i geomètrica. Recta tangent. 
- Relació entre continuïtat i derivabilitat. Funcions derivables. 
- La funció derivada. Càlcul de funcions derivades. Derivades 

successives. 
- Monotonia i extrems relatius d’una funció. Curvatura i punts d’inflexió.  
- Estudi de la derivabilitat d’una funció en un punt. Càlcul de la derivada 

d’una funció en un punt a partir de la seva definició. Càlcul de la funció 
derivada mitjançant les fórmules. Regla de la cadena. Derivació 
implícita i derivació logarítmica. 

- Anàlisi de la derivabilitat d’una funció definida a trossos. 
- Càlcul de l’equació de la recta tangent i normal en un punt.  
- Determinació dels màxims i mínims relatius i punts d’inflexió. 

Representació gràfica de funcions. 
- Resolució de problemes d’optimització relacionats amb la ciència i la 

tecnologia. 
- Teoremes de Rolle, Cauchy i Lagrange. 
- Regla de L’Hôpital. 
- Interpretació gràfica dels teoremes de Rolle, Cauchy i Lagrange. 

Aplicació a la resolució de problemes teòrics i pràctics. 



 

- Aplicació dels teoremes de Bolzano i Rolle a la determinació del 
nombre de solucions d’una equació. 

- Càlcul de límits. Aplicabilitat de la regla de L’Hôpital. 
- Primitiva d’una funció: propietats elementals. Primitives immediates. 

Mètodes d’integració. 
- Càlcul de primitives immediates. Càlcul de primitives utilitzant els 

mètodes d’integració per parts, canvis de variable i descomposició en 
fraccions simples. 

- La integral definida. Teorema fonamental del càlcul integral. Regla de 
Barrow. 

- Àrea d’un recinte tancat. Volum d’un cos de revolució. 
- Càlcul d’àrees  de regions planes. 
- Càlcul de volums de cossos de revolució generats per corbes planes. 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Utilitzar el llenguatge matricial, les operacions amb matrius i 

determinants i les seves propietats per representar i interpretar dades, 
relacions, equacions i, en general, per resoldre situacions diverses (bloc 
1). 

 
Amb aquest criteri es pretén comprovar la destresa per utilitzar el 
llenguatge matricial com a eina algebraica, útil per expressar i resoldre 
problemes relacionats amb l’organització de dades. 

 
2. Discutir i resoldre sistemes d’equacions lineals utilitzant els 

procediments indicats en els continguts. (Només es consideraran 
sistemes d’equacions lineals dependents, com a màxim, d’un 
paràmetre). Transcriure problemes reals a un llenguatge algebraic i 
utilitzar les tècniques adequades (matrius, determinants i sistemes) per 
resoldre’ls i interpretar les solucions. (S’utilitzaran matrius fins a ordre 
4 i sistemes amb un màxim de 4 equacions i tres incògnites.) (bloc 1). 
 



 

Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat  per utilitzar les eines i 
les tècniques pròpies de l’àlgebra lineal. 
  

3. Transcriure situacions de la geometria a un llenguatge vectorial en tres 
dimensions i utilitzar les operacions amb vectors per resoldre els 
problemes, donant una interpretació de les solucions (bloc 2). 
 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per utilitzar el 
llenguatge vectorial i les tècniques més apropiades en cada cas. 
 

4. Identificar, calcular i interpretar les diferents equacions de la recta i del 
pla per resoldre problemes d’alineació, coplanarietat, incidència i 
paral·lelisme. Utilitzar els diferents productes entre vectors donats en 
bases ortonormals per determinar perpendicularitats i calcular angles, 
distàncies, àrees, volums i llocs geomètrics (bloc 2). 
 
Amb aquest criteri  es pretén avaluar la capacitat per resoldre problemes 
geomètrics a l’espai utilitzant el llenguatge vectorial i les tècniques 
algebraiques. 
 

5. Justificar i aplicar procediments de càlcul de solucions aproximades 
d’una equació (bloc 3). 
 
Amb aquest criteri es pretén comprovar si l’alumnat és capaç de fer un 
estudi complet de la continuïtat de qualsevol funció de les famílies 
conegudes (polinòmiques, racionals, irracionals, exponencials, 
logarítmiques, trigonomètriques i definides a trossos) i d’emprar 
mètodes iteratius basats en les propietats de les funcions contínues, com 
per exemple el mètode de la bisecció de Bolzano, per obtenir solucions 
aproximades d’equacions. 
 

6. Utilitzar els conceptes, propietats i procediments adequats per trobar i 
interpretar característiques destacades de funcions expressades 
algebraicament en forma explícita (bloc 3). 



 

 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat d’utilitzar els conceptes 
bàsics de l’anàlisi així com l’adquisició de la terminologia adequada i la 
seva aplicació a l’estudi d’una funció concreta. 
 

7. Aplicar el concepte i el càlcul de límits i derivades a l’estudi de 
fenòmens naturals i tecnològics i a la resolució de problemes 
d’optimització (bloc 3). 
 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per interpretar i aplicar 
a situacions de la  naturalesa, la geometria i la tecnologia la informació 
subministrada per l’estudi de les funcions. Concretament es pretén 
comprovar la capacitat d’extraure conclusions detallades i precises sobre 
el seu comportament local o global, traduir els resultats de l’anàlisi al 
context del fenomen i trobar valors que optimitzin algun criteri establert. 
 

8. Comprendre i interpretar gràficament els teoremes de Rolle, Cauchy i 
Lagrange. Calcular límits utilitzant la regla de L’Hôpital (bloc 3). 
 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per utilitzar i aplicar la 
derivada i les seves propietats. (Per a aquests criteris es farà servir les 
mateixes famílies de funcions indicades abans). 
 

9. Aplicar el càlcul integral per mesurar l’àrea d’una regió plana limitada 
per rectes i corbes que siguin fàcilment representables així com per 
mesurar volums generats per corbes planes (bloc 3). 
 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per mesurar l’àrea 
d’una regió plana o el volum generat per corbes planes utilitzant la 
tècnica del càlcul de funcions primitives. 
 

10. Transcriure problemes reals a un llenguatge gràfic o algebraic, 
utilitzant conceptes, propietats i tècniques matemàtiques específiques 



 

en cada cas per resoldre’ls i donar una interpretació de les solucions 
ajustada al context (tots els blocs). 
 
Amb aquest criteri es pretén comprovar que l’alumnat és capaç 
d’utilitzar els conceptes bàsics de l’anàlisi i que ha adquirit el 
coneixement de la terminologia adequada i l’ aplica adequadament a 
l’estudi d’una funció concreta. 

 
11. Realitzar investigacions en què l’alumnat hagi d’organitzar i codificar 

informacions, seleccionar, comparar i valorar estratègies per enfrontar-
se  a situacions noves amb eficàcia triant les eines matemàtiques 
adequades en cada cas (tots els blocs). 
 
Amb aquest criteri es pretén avaluar la maduresa de l’alumnat per 
enfrontar-se a situacions noves fent servir les destreses matemàtiques 
adquirides. Aquestes situacions no han d’estar directament relacionades 
amb continguts concrets; de fet es pretén avaluar la capacitat per 
combinar diferents eines i estratègies, independentment del context on 
s’hagin adquirit.  
 
 
Seqüenciació blocs: 
  
Bloc 3. Anàlisi. 
Bloc 1. Àlgebra lineal. 
Bloc 2. Geometria 


