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CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
L'objectiu principal d'aquest recurs és contribuir a què l'alumne/a es familiaritzi amb les 
característiques més destacables d'algunes funcions elementals. En concret, es pretén: 

 Consolidar el coneixement de l'alumnat sobre el perfil de les funcions constants, lineals, 
afins, quadràtiques, de proporcionalitat inversa, exponencials, logarítmiques i 
trigonomètriques. 

 Conèixer amb detall les característiques principals de les funcions del punt anterior: 
domini, recorregut, punts d'intersecció amb els eixos, continuïtat, asímptotes (verticals i 
horitzontals), simetria, periodicitat, monotonia i extrems relatius, així com alguns dels 
seus límits destacats. 

 Reconèixer gràficament i analíticament rectes paral·leles i rectes perpendiculars. 
 Saber representar funcions a partir d'una gràfica donada, mitjançant desplaçaments 

verticals, desplaçaments horitzontals, contraccions o dilatacions. 
 Reconèixer gràficament funcions inverses respecte la composició, observant la simetria 

respecte la bisectriu del primer i tercer quadrants. 
 Saber representar el valor absolut d'una funció donada per la seva gràfica. 
 Utilitzar el Geogebra per interpretar gràfiques donades i construir-ne de noves. 

Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme un cop s'hagin treballat les funcions destacades 
en els objectius anteriors. Pot ser una bona tasca de cloenda en l'estudi de funcions 
elementals, a fi de consolidar les seves característiques més destacables, i pot ser un bon 
moment per aprendre o ampliar el coneixement sobre l'ús del Geogebra. 
Podem dividir el recurs en dues parts ben diferenciades: en la primera, l'alumnat ha d'omplir 
una graella per a cadascuna de les funcions elementals que es mostren on es descriuen les 
característiques principals de cadascuna d'elles. En algunes graelles, hi ha preguntes en què 
l'alumnat ha de demostrar els seus coneixements sobre les funcions a estudiar. Cadascuna de 
les funcions elementals ve referenciada amb un document realitzat amb Geogebra, que pretén 
guiar l'alumnat a descriure les característiques i a respondre les qüestions. 
La segona part del recurs està formada per set exercicis. Per a cadascun d'ells, l'alumnat ha 
de crear un document de Geogebra i representar-hi algunes gràfiques de funcions. A partir 
dels resultats que s'obtenen, caldrà respondre a algunes qüestions en què es pretén que 
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l'alumnat assoleixi els objectius proposats. 

Recursos emprats 
Per tal de portar a terme aquest recurs, convindrà que l'alumnat disposi: 

 del document per a l'alumnat, que consta de totes les activitats que ha de realitzar. 
 d'ordinador amb el programa Geogebra, el qual es pot descarregar gratuïtament a 

www.geogebra.org . Val a dir que a la pàgina web hi ha un breu document d'ajuda sobre 
l'ús del Geogebra. (Data de consulta d'aquest enllaç: 4 de desembre de 2011). 

 dels 8 documents amb Geogebra, que poden guiar l'alumnat a omplir correctament les 
graelles de la primera part del recurs. 

Aspectes didàctics i metodològics 
El més adequat és organitzar el grup en parelles, de manera que puguin discutir les respostes i 
se'n puguin obtenir resultats consensuats i més complets. 
Es recomana que es presenti el recurs a l'aula en dues sessions de classe (o l'equivalent a 
dues hores): 

 En la primera sessió, es lliurarà el document per a l'alumnat a cada parella de treball i, 
durant aquesta hora, hauria de ser capaç d'omplir les deu graelles de la primera part 
(amb l'ajuda dels documents convenients) i fer els càlculs necessaris dels exercicis 2 i 
3, referents a intersecció entre dues rectes i punts d'intersecció amb els eixos de 
coordenades d'una funció quadràtica. 

 En la segona sessió, l'alumnat hauria de ser capaç de crear tots els documents de 
Geogebra de la segona part i respondre a les qüestions proposades. A l'inici d'aquesta 
sessió, cal donar èmfasi al fet que la vista gràfica de cada document ha de ser la que 
creguin més adequada per a la correcta visualització de les gràfiques de les funcions i 
també recordar que, en les funcions trigonomètriques, les unitats de l'eix d'abscisses 
han d'adequar-se als radiants. 

És important que aquesta activitat es tingui en compte en l'avaluació, ja que mostra la 
maduresa adquirida per l'alumnat en l'estudi de funcions elementals. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest recurs s'adreça especialment a l'alumnat de primer de curs de batxillerat de la 
modalitat de ciències i tecnologia. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
El professorat pot complementar aquesta activitat amb situacions i problemes que requereixin 
l'ús de les funcions elementals treballades i tinguin una relació directa amb altres àrees. 
Per exemple, treballar l'escala de Richter en relació a les funcions logarítmiques, treballar la 
desintegració d'elements radioactius en relació a les funcions exponencials, treballar la 
modulació de les freqüències de ràdio en relació a les funcions trigonomètriques,… 

Documents adjunts 
- Document de treball per a l'alumnat: MA_caracteristiques_funcions_elementals.pdf 
- 8 documents de suport amb Geogebra. 
- Contingut dels documents d'ajuda per a l'alumnat: MP_contingut_documents_ajuda.pdf 


