
La funció àrea

Objectius
Aquest applet de GeoGebra té com a objectiu facilitar la comprensió 
de  la  construcció  de  la  funció  àrea.  Un cop  explicat  i  comprès  el 
concepte d'integral  definida com a àrea sota una funció entre dos 
punts, els alumnes han de fer un segon pas per imaginar una nova 
funció mantenint un punt fix i assignant a cada punt l'àrea sota la 
funció entre el punt fix i  ell. A l'applet es visualitza en una segona 
finestra la construcció progressiva de la nova funció, facilitant així la 
connexió  dels  conceptes  al  lligar-ho  amb  la  seva  representació 
gràfica.

Descripció de l’activitat
La construcció presenta inicialment una funció polinòmica de 2n grau 
però el GeoGebra permet canviar-la per la funció que es desitgi.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Correspon  a  la  programació  de  segon  curs  de  la   matèria  de 
Matemàtiques.  

Temporització 
Encara que es pot mostrar de forma ràpida invertint 15 minuts, convé 
treballar diferents exemples i utilitzar una hora de classe. 



Aspectes didàctics i metodològics
L'applet està disponible a més a més de l'ARC a la  pàgina web de 
“Matemàtiques Visuals”  i al GeoGebraTube. Es pot treballar en local o 
on-line.
Convé dur preparades una sèrie de funcions amb les que els alumnes 
estiguin familiaritzats per tal de canviar la funció donada inicialment.
Si es treballa directament a la web cal comprovar prèviament que els 
límits de les finestres gràfiques permetin visualitzar-les. 
Aquesta construcció està lligada a la construcció “La funció derivada”, 
s'han preparat les dues construccions de manera que l'integral de la 
funció polinòmica de 2n grau donada inicialment  és la mateixa que 
es deriva a l'altre construcció il·lustrant d'aquesta manera el teorema 
fonamental del càlcul.

Recursos emprats i documents adjunts
La construcció de GeoGebra:  funcio_area_v4.ggb

La pàgina web del recurs “La funció àrea” és:
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/funcions/funcioarea/funcioarea.h
tml 

La pàgina web del recurs “La funció derivada” és:
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/funcions/funcio_derivada/funcio_
derivada.htm 

L' enllaç a la construcció penjada al Geogebratube és: 
http://www.geogebratube.org/student/m4250 
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