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EL TEMPS DE DESINTEGRACIÓ D’ELEMENTS RADIOACTIUS: 
UNA APLICACIÓ DE LA FUNCIÓ EXPONENCIAL 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar conceptes relacionats amb la funció 
exponencial en l’àmbit de la radioactivitat, per tal que l’alumnat s’adoni de l’aplicació de les 
matemàtiques en contextos propers. 

Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme com a cloenda del tema referent a la funció 
exponencial i el maneig i resolució d’equacions exponencials. 
Comença introduint nocions sobre el fenomen de la radioactivitat; segueix explicant la llei 
fonamental de la desintegració radioactiva, que és on més es fan servir instruments 
exponencials, així com altres magnituds que l’envolten; i finalment, per tancar el recurs, hi ha 
una mica de treball de camp, amb la intenció que els alumnes s’adonin de les aplicacions que 
té la radioactivitat així com dels perills que comporta. 

Recursos emprats 
Per tal de portar a terme aquest recurs, només és necessari el document de treball adjunt. 

Aspectes didàctics i metodològics 
La idea és que cada alumne resolgui les 15 activitats proposades dins del recurs. Com que hi 
ha algunes activitats en què cal cercar informació, és recomanable que es presenti com a feina 
encomanada per fer a casa. 
Com es pot observar, en els fulls per a l'alumnat no hi ha espai per a respondre el que 
demanen les activitats, així que totes les respostes s’hauran de fer en fulls a part. 
Una altra manera de plantejar el recurs és la següent: s’entreguen els quatre fulls a cada 
alumne perquè se’ls llegeixin a casa i vegin la idea del que es treballarà. El següent dia de 
classe, es poden donar orientacions del que cal fer a les activitats de la 2 a la 13 i se’ls 
encomana per fer a casa les activitats 1, 14 i 15. 
Una altra possibilitat és fer grups de 2 o 3 alumnes i fer les quinze activitats a l’aula, en no més 
de dues sessions de classe (o l’equivalent a dues hores), tenint en compte que els alumnes 
han de disposar dels recursos necessaris per poder realitzar totes les activitats (bibliografia, 
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accés a Internet,…). Aquesta possibilitat millora les relacions entre els alumnes, però es corre 
el risc que alguns treballin més que altres. 
És important tenir present que en alguna de les activitats és necessari l’ús de logaritmes i, per 
tant, convé que l’alumnat els conegui amb anterioritat. 
Si es desitja, es pot proposar als alumnes que la representació gràfica de l’activitat 4 es faci 
mitjançant algun programa informàtic com, per exemple, el Geogebra. 
Finalment, és recomanable que aquest recurs es tingui en compte de cara a l’avaluació de 
l’assignatura, ja que utilitza les matemàtiques en un context proper a la societat. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de 1r curs de batxillerat, especialment a la 
modalitat de ciències i tecnologia, pel fet de ser un recurs lligat a un fenomen científic. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Aquest recurs està relacionat amb la Química, pel que fa a la desintegració radioactiva, i 
també és interessant el seu lligam amb l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani, 
per tractar el tema dels accident nuclears. 

Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_temps_desintegracio_elements_radioactius.doc 
 


