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FULL INFORMATIU BATXILLERAT  CURS 2018/19 

 
Avaluació  
      Curs 2004/05 
      Curs 2004/05 

MATÈRIA: Matemàtiques                                                      CURS: 2n 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Utilitzar el llenguatge matricial i els determinants com a eina per representar i 

identificar estructures de dades. Fer servir les matrius amb destresa per 

organitzar informació i per transformar-la mitjançant les operacions 

corresponents. 

2. Resoldre i interpretar geomètricament el significat de sistemes d'equacions 

lineals, i saber aplicar-los a situacions concretes, i fer servir les tècniques de 

resolució de sistemes d'equacions lineals per resoldre problemes del context 

real, i per calcular posicions relatives de rectes i plans. 

3. Desenvolupar els coneixements de geometria plana per comprendre, 

interpretar i resoldre situacions vectorials tridimensionals, comprendre els 

conceptes de perpendicularitat i angle de dues direccions, i aplicar els 

conceptes bàsics de geometria de l'espai a la resolució de problemes de 

distància i perpendicularitat. 

4. Aplicar els conceptes de límit i de derivada per conèixer en profunditat les 

funcions, i aplicar aquests coneixements a problemes reals; interpretar i aplicar 

a situacions concretes la informació obtinguda de l'estudi de les funcions. 

Específicament, analitzar de manera detallada el comportament local i global 

d'una funció. 

5. Modelitzar i resoldre problemes de la vida real lligats a la derivació. Mostrar 

destresa en el plantejament i resolució de problemes lligats a la vida real en 

què es facin servir els conceptes lligats a la derivació, en particular problemes 

d'optimització, i interpretar els resultats que s'obtinguin. 

6. Reconèixer situacions que requereixin el càlcul integral per a la seva 

matematització. Interpretar la integral com a àrea, i aplicar aquesta interpretació 

a situacions concretes. Dominar tècniques senzilles d'integració i utilitzar-les 

per mesurar l'àrea d'una regió plana senzilla. 

7. Usar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs, fer 

representacions gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer servir 
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intel·ligentment les TIC, i interpretar els resultats d'una operació automàtica en 

el context del problema que s'està resolent. 

 

 
EINES D’AVALUACIÓ 

 
L’ alumne serà avaluat en clau de competències tal com preveu la legislació i 

es farà per mitjà de :  

 Dues proves escrites trimestrals com a mínim 

 Exercicis orals i/o escrits realitzats a classe 

 Exercicis escrits lliurats al professorat 

 Assistència i puntualitat 

 Motivació i interès envers la matèria 

 Actitud i comportament de l’alumnat 

 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ  
 
 

 L’alumnat amb dues avaluacions aprovades i una suspesa, superarà el 

curs si la mitjana ponderada de les tres avaluacions iguala o supera la 

nota de 5 i, la nota de la tercera avaluació és igual o superior a 3. 

 
SISTEMA DE  RECUPERACIÓ 

 

 En cas de suspendre dues o més avaluacions, es realitzarà una prova 

extraordinària amb caràcter de suficiència a final de curs. 

 En cas de no superar el curs, al juny es realitzarà una prova 

extraordinària  

 En quant a la recuperació del curs anterior, es realitzarà una prova 

escrita a determinar pel professorat. 

 

 
Link del decret de batxillerat 
 
http://www.xtec.cat/web/curriculum 
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