
 DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 

CONTINGUTS MINIMS d’ESO 
 
Continguts mínims per adquirir la competència matemàtica de l'ESO.  
Aquests continguts estan enfocats a superar la prova d'accés a cicle formatiu de grau 
mitjà. Aquest fet és compatible amb la prova d'obtenció del títol de graduat en ESO per 
major de 18 anys (aprovat a la reunió de Departament el 24-05-2012). 
Els continguts s'han de treballar de manera progressiva en cada etapa, intentant 
assolir correctament els continguts en l'etapa per poder promocionar a la següent. 
 
PRIMER ESO 
- Repàs de 6è de Primària. 

o Extreure nombres primers d’un nombre. 
o MCD i mcm. 
o Sumar tres xifres, restar dues xifres, i multiplicar i dividir per una xifra amb i 

sense calculadora. 
o Multiplicar i dividir nombres  decimals i naturals per potències de base 10.  
o Representar gràficament fraccions. Entendre el concepte de fracció. 
o Gràfic cartesià. Interpretar gràfics (núvol de punts) en situacions reals. 

- Proporcionalitat directa. Resoldre problemes molt senzills. Reforçar la mecànica de 
la regla de tres) 

- Figures geomètriques bàsiques (quadrat, rectangle, triangle, cercle i 
circumferència). Identificació de perímetre i àrea. 

- Interpretació de gràfics.  
 
SEGON ESO 
- Operacions bàsiques nombres naturals i enters (sumar, restar, multiplicar i dividir) 

amb parèntesis i amb calculadora. 
- Fraccions amb el mateix denominador. Fer operacions. 
- Canvi de mesures. 
- Problemes més complicats de proporcionalitat directa, a través de la regla de tres o 

de fraccions equivalents.  
- Calcular i resoldre problemes relacionats amb el perímetre i l’àrea del quadrat, 

rectangle, triangle, circumferència i cercle. 
- Dibuixar punts en un gràfic. 
- Analitzar informació i gràfics.  
 
TERCER ESO 
- Operacions amb fraccions amb diferent denominador. Equivalència percentatges.  
- Problemes amb percentatges. 
- Equacions de 1r grau. Operacions i problemes d’equacions de 1r grau. 
- Problemes senzills de proporcionalitat inversa i de repartiment.  
- Tales, resolució de problemes.  
- Àrees i volums de figures geomètriques (cub, prisma i cilindre) 
- Representació gràfica de diagrama de barres, o diagrama de sectors.  
- Estadística. Paràmetres de concentració (mitjana, mediana i moda) 
 
QUART ESO 
- Resolució de problemes amb fraccions. 
- Operacions i problemes d’equacions de 1r grau amb fraccions. 
- Problemes de proporcionalitat més complexos, i barrejats. 
- Pitàgores i el triangle.  
- Àrees i volums de figures geomètriques (con, piràmide, esfera). 
- Estadística. Diagrames de barres, histograma, diagrama de sectors. Paràmetres 

de concentració i significat dels paràmetres de dispersió (desviació típica i rang). 
- Probabilitat. Regla de Laplace. 



- L’alumnat  haurà de realitzar un examen escrit.  La nota 
per a poder  aprovar haurà de ser mínim de 5.  

 


