
                                                                

   

 
 
Objectius: 
 
Treballar els continguts, competències i processos del currículum de 
matemàtiques de 3r d’ESO. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment: Alumnat de tercer curs d’ESO.  
 
Continguts: Nombres, equacions i sistemes, funcions, transformacions en el 
pla, cossos geomètrics i estadística i atzar 
 
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. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
 
Es treballa amb una realització de l’itinerari en Moodle, basat en onze 
elements de l’ARC. Tots els elements, menys dos, es corresponen amb una 
activitat SCORM, amb la seva corresponent “tasca Moodle” tipus “enviament 
avançat de fitxers” on es poden recollir organitzadament els documents 
digitals creats per l’alumnat. Els altres dos elements estan basats en sengles 
propostes de l’IDESCAT. Algunes activitats necessiten diposar d’ordinadors 
suficients (un per cada dos alumnes). Hi ha propostes per fer en petits grups o 
individualment a la llibreta, així com activitats manipulatives i de 
col·laboració entre tota la classe utilitzant mitjans tradiconals o tecnològics. 
 
Avaluació: 
 
Les activitats SCORM es poden qualificar manualment, tenint en compte el 
treball d’aula i el procés seguit per cada estudiant. Alguns temes tenen també 
un qüestionari d’avaluació automàtica. El/la profesor/a pot programar les 
qualificaciacions del Moodle per extreure un resum ponderat de les notes, 
segons el criteri que es decideixi. 



                                                                

   

 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
El nombre d’hores, l’ordre i la distribució en trimestres és només orientatiu: 

Títol de l’element  Activitat per a 
l’alumnat 

Paquet d’activitats 

Nombres molt grans i 
nombres molt petits  
(6-8h) 
Les fraccions i els 
nombres racionals   
(10-12h) 
Equacions de 1r i de 2n 
grau (10-12h) 

 
 
 
 
1r trim. 
 

Sistemes d’equacions 
lineals (9-12h) 

Introducció a les 
funcions (10-12h) 

Transformacions en el 
pla (6-8h.) 

 
 
 
2n trim. 
 

Cossos geomètrics 
 (9-10h) 

Ens hem d’estrènyer el 
cinturó (1h) 
 
Treball d’estadística 
(3-6h) 

Juguem? (1h) 

Simulacions de l’atzar 
(2h) 

 
 
 
 
 
 
3r trim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Activitats diverses, 
d’observació, de 
reflexió i de creació. 
Activitats manipulatives 
i activitats digitals. 
Activitats individuals i 
de treball col·laboratiu. 
 
Selecció d’enllaços a 
activitats 
autoavaluatives de 
reforç per l’alumnat 
que ho necessiti. 
 

 
 
 
 
 
 
La majoria 
d’elements van 
acompanyats d’un 
paquet SCORM que 
es pot incorporar en 
un curs moodle. 
 
Tot l’itinerari està 
realitzant en un 
curs Moodle que es 
pot descarregar 
d’Alexandria 
 
 

 
Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que es pot baixar 
d’Alexandria per restaurar-lo en un curs propi: 

{ HYPERLINK "http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=232" } 

El podeu modificar, ampliar, reduir, etc, sempre que en mencioneu la 
procedència. 

 

 

 


