
 
Departament de matemàtiques 

 
Presentació de l’assignatura de matemàtiques de 1r d’ESO 

 
Comença un nou curs i vos volem informar de com es treballarà aquesta assignatura durant aquest curs.   
Aquests darrers anys hi ha hagut canvis en els currículums que són la base a partir de la qual tots els professors 
dissenyam la nostra tasca diària amb el alumnes. 
El principal canvi és la introducció de les competències bàsiques que potser ja n’heu sentit parlar. En una 
societat com la que tenim avui en dia on els ordinadors i les màquines hi són cada vegada més presents, el que 
ens diferencia com a persones és la capacitat de pensar i decidir. Són molt importants els coneixements però 
encara més el saber-los utilitzar. Per tot això, es dóna molta importància, en l’ensenyament dels vostres fills, al 
desenvolupament com a persones, al saber pensar, al saber comunicar, a la feina en grup, a l’autonomia en el 
treball, i, en definitiva, al saber desfer-se’n dins una societat cada vegada més complexa i diversa. 
És molt important que tota l’ajuda que pugui rebre l’alumne a casa vagi en aquest sentit. No es tracta de donar-
los un munt d’informació sinó que se’ls ha d’ajudar a cercar-la, processar-la i reconèixer els dubtes que puguin 
anar sorgint. 
 
Per millorar el contacte pares-professor teniu l’adreça de correu electrònic mat2eso@sabaula.com . No dubteu 
en utilitzar-la sempre que la necessiteu. També podeu concertar una visita amb el professor. Encara que l’hora 
de visita sigui els divendres de 8:55 a 9:50 convé que aviseu abans per posar-nos d’acord. 
 
Metodologia: 
 
La metodologia que es durà a terme estarà centrada en el protagonisme de l’alumne. No és suficient que 
l’alumne escolti dins classe sinó que, amb la guia del professor, és ell qui s’ha d’anar formant. És molt 
important el treball diari i les intervencions dins classe. És també de vital importància que l’alumne demani tots 
els dubtes que vagin apareguent. Moltes vegades, per no demanar, ens trobam a mitjà curs despenjats de la 
classe. És el primer dubte el que s’ha de resoldre, mai s’ha d’esperar al segon. 
  
Material: 
 

• Llibre digital. S’ha canviat el llibre de text per un llibre digital gratuït que podeu trobar a l’adreça: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/index.htm o també des de la 
secció enllaços de la pàgina http://www.sabaula.com/matmar/ 

• Quadern microperforat A4. 
• Bolígrafs de diferents colors (blau, negre, verd i vermell) i llapis. 
• Calculadora científica CASIO FX82. 
• Regle, escaires i compàs. 
• Altres materials que anirà demanant puntualment el professor. 
• Es pagaran 5 € a principi de curs per fotocòpies. 
• “Quadern-agenda” A...Z per fer un vocabulari. 

 
Utilització del quadern: 
 
El quadern és l’eina principal per a l’estudi. Per tant, es important: 

• Distingirem explicació (bolígraf blau), enunciat (bolígraf negre), desenvolupament (llapis) i correcció 
(vermell si està malament i verd si és una alternativa). S’ha de distingir principalment el que ha  sabut 
fer l’alumne sense l’ajuda del professor i el que li ha dit el professor. 

• Tots els càlculs han de quedar al quadern. Quan estudiam hem de poder veure d’on han sortit els 
resultats. Si es fan en calculadora,  s’han d’indicar. 

• Els exercicis s’han de fer amples i amb marges per possibles correccions o comentaris. 
• Si un dia un alumne no ve demanarà a un company la feina d’aquell dia i la durà feta a la classe següent 

(si no és així haurà de quedar el temps de l’esplai!). També la pot demanar a la professora per correu 
electrònic. 
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Teniu accés als continguts del curs i als criteris d’avaluació a la pàgina http://www.sabaula.com/matmar/ 
Es donarà especial importància a l’adquisició de les següents competències: 

1. Competència lingüística. L’alumne ha de ser capaç de llegir un text científic i també d’expressar-se 
bé i amb coherència tant de manera escrita com oral. 

2. Competència matemàtica. L’alumne ha de ser capaç de resoldre problemes, passant-los a llenguatge 
matemàtic, fent les operacions que calgui i donant els resultats ben raonats. 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L’alumne ha de ser capaç 
d’estudiar una situació real per tal de poder predir les conseqüències i millorar les seves condicions 
de vida dins la societat. 

4. Tractament de la informació i competència digital. L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar la 
calculadora, navegar per Internet per extreure i contrastar informació, utilitzar el processador de 
text, el full de càlcul i el programari específic que es veurà a classe. 

5. Competència social i ciutadana. L’alumne ha de ser capaç de treballar en grup, conviure dins 
classe, cooperar amb els companys i tenir una actitud constructiva. 

6. Competència cultural i artística. L’alumne ha de ser capaç de relacionar les matemàtiques tant amb 
l’activitat cultural com amb l’activitat artística que l’enrevolta. 

7. Competència per aprendre a aprendre. L’alumne ha de tenir confiança en ell mateix, conèixer el 
seu potencial i les seves mancances, saber cercar informació i demanar dubtes quan li calgui. 

8. Autonomia i iniciativa personal. L’alumne ha de ser autònom tant en la planificació de les tasques, 
com en la realització d’aquestes i la seva avaluació. 

 
Procediments de qualificació: 
 
Tipus de proves Observacions Ponderació Recuperació 
Proves escrites 
mensuals. 

Es faran nou proves durant el curs. 30% 

Entregues Totes les entregues són obligatòries 
per tal que es pugui avaluar 
positivament l’alumne. 

30% 

Feina diària Actitud, feina a casa, feina dins classe, 
intervencions puntuals... 

30% 

Projecte Cada trimestre es farà un projecte 
conjuntament amb altres departaments. 

10% 

Totes les notes es van 
acumulant durant el curs. 
No hi ha proves 
específiques de 
recuperació. 

La ponderació de les proves mensuals durant aquest curs serà la següent: 
1a avaluació: mitjana de les tres primeres proves. 
2a avaluació: mitjana de quatre notes: tres proves i la mitjana de la 1a avaluació. 
3a avaluació: mitjana de quatre notes: tres proves i la mitjana de la 2a avaluació. Així i tot és pot donar més 
importància a la darrera prova a l’hora d’arrodonir la nota final. 
 
Totes les entregues obligatòries tindran el mateix pes a l’hora de fer la mitjana. Es podran fer també entregues 
voluntàries per tal de millorar la nota. 
 
Aquí teniu una graella per si voleu fer el seguiment dels vostres progressos durant el curs: 
 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 
Controls    
Mitjana controls    
Entregues    
Mitjana entregues    
Feina diària    
Projecte    
Mitjana avaluació    
 
Firma del pare/mare/tutor 


