
                

Nucli
Matemàtiques de 4t d’ESO

Objectius:  Treballar els continguts, competències i processos del currículum 
de matemàtiques de 4t d’ESO.

Alumnat a qui s’adreça especialment: Alumnat de quart curs d’ESO que vol 
estudiar el batxillerat científic i tecnològic. Però també és útil per tota mena 
d'alumnat,  seleccionant  les  activitats  adients  o  fent  només  part  de  les 
activitats proposades.

Continguts:  nombres, equacions i sistemes, trigonometria, vectors i rectes, 
funcions, polinomis, progressions, estadística i probabilitat. 

Competències  i  processos:  Es  treballen  totes  les  competències  i  tots  els 
processos de l’àrea de matemàtiques i en especial els de raonament i prova i 
resolució de problemes.

Descripció  de  l’activitat:  Curs  Moodle  amb  una  seqüència  d'activitats  i 
recursos, enllaços a animacions i altres ajudes a Internet.

Recursos emprats

Plataforma Moodle, ordinadors a l’aula, material imprimible, material manipulable i 
material  digital  interactiu.  S’utilitzen  recursos  didàctics  diversos  per  garantir 
l’atenció als diferents estils d’aprenentatge.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es proposen activitats a l’alumnat, algunes amb ordinador, i altres a la llibreta, a 
vegades individualment i  a vegades en petits grups col·laboratius.  Hi ha pautes i 
llistes de problemes per imprimir. L'alumnat pot consultar les ajudes i les pautes 
enllaçades en el curs o al professor/a quan sigui necessari. El professorat hauria de 
minimitzar les explicacions a tot el grup classe, i en tot cas fer-les molt sintètiques i 
puntuals. Totes les activitats es poden tenir en compte per a l’avaluació i també es 
poden  fer  proves  al  final  de  cada  tema.  Es  pot  utilitzar  el  curs  Moodle  per 
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enregistrar  i  comunicar  les  qualificacions  a  l'alumnat  i   per  calcular  les  notes 
“resum” seguint  una formula que es  pot editar  per ajustar-la  als  criteris  que es 
decideixin.

Documents adjunts

Tot  el  material  està  seqüenciat  en  un  curs  de  Moodle  que  podeu  descarregar 
d’Alexandria i restaurar-lo en el Moodle del vostre centre:

http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=167

Temporització aproximada:

Títol del tema Hores Activitats

Nombres racionals i 
irracionals

12h

1r 
trim.

-Vídeos d'història de les matemàtiques
-Fulls d'exercicis individuals
-Arrels  quadrades  per  aproximacions 
successives, amb full de càlcul
-Llistes de problemes

Equacions, sistemes 
i problemes

18h

Introducció  a  la 
trigonometria

12h

2n 
trim.

-Activitats GeoGebra de repàs de geometria 
(Tales,  Pitàgores,  Teorema  de  l'altura, 
angles...)
-Vídeo sobre la història del metre
-Problemes de trigonometria
-Test d'autoavaluació de trigonometria
-Activitats GeoGebra sobre vectors i rectes
-Test d'avaluació inicial sobre funcions
-Activitats GeoGebra sobre funcions
-Llistes de problemes

Vectors i rectes 9h

Funcions: 
interpretació  de 
gràfiques

9h

Expressions 
algebraiques: 
monomis  i 
polinomis

9h

3r 
trim.

-Activitat  JClic  d'avaluació  inicial  sobre 
polinomis.
-Seqüència  d'activitats  escrites  sobre 
polinomis  amb enllaços  a recursos  i  ajudes 
per fer-les
-Qüestionaris d'avaluació de polinomis
-Col·lecció  de  problemes  històrics  sobre 
progressions i successions
-Proposta de treball guiat d'estadística
-Llistat de problemes de probabilitat

Progressions 
aritmètiques  i 
geomètriques

6h

Estadística:  treball 
col·laboratiu

9h

Càlcul  de 
probabilitats

6h
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