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Nombres reals – Inequacions (una incògnita). 

(sistemes) 

Objectius 

 Desenvolupar activitats individualment o amb un company. 

 Usar entorns tecnològics que permetin entendre nous conceptes i  incorporar 
vocabulari d’elements propis del llenguatge matemàtic. 

 Comprendre la resolució d’inequació lineal i de segon grau amb una incògnita, 
inequació racional de grau 1 amb una incògnita. 

 Fomentar l’autoaprenentatge. 

Descripció de l’activitat 

Aquesta activitat  està  dissenyada perquè l’alumnat desenvolupi l’activitat individualment  o 
amb un company. Cal fer-la una vegada el professor ja ha fet la introducció de la unitat: 
Classificació i representació dels conjunts numèrics. 

Fomenta l’autoaprenentatge de com  resoldre inequacions lineals, sistemes lineals d’una 
sola incògnita, inequacions de segon grau amb una incògnita i inequació racional de grau 1 
amb una incògnita. 

Requereix iniciar l’activitat a l’aula durant una hora en què els alumnes disposin d’ordinador. 
i acabar-la a casa. A partir de definicions, exemples, aplicacions... l’alumne/a, va construint 
el seu propi coneixement. Desenvolupant les activitats li sorgeixen dubtes que ha d’anar 
solucionant amb els companys, professor/a...   

Es dóna molta importància al fet que mentre l’alumnat van construint el seu propi 
aprenentatge : 

 Sàpiguen anotar a la seva llibreta els processos més importants (expressats amb el 
llenguatge matemàtic adient.) 

 Que presentin el treball efectuat 

 i redactin les conclusions obtingudes 

És necessari un ordinador i connexió a Internet. Cal anar al  WEB Institut Terres de Ponent - 
autor: Jaume Padrós Miquel. Tracta els continguts relacionats amb els nombres reals. Conté 
seccions de jocs, curiositats, ampliació i exercicis.  

La fitxa que se li dóna (veure document de l’alumne)  el va guiant en tot aquest procés. 

És important que es proposi a l’alumnat la resolució de problemes de la vida real  on 
s’apliquin les tècniques que ha aprés de la resolució d’inequacions. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada  

Els continguts estan inclosos en el BLOC 1:  Classificació i representació dels conjunts 
numèrics. Es treballa la resolució d’alguns dels tipus d’inequacions 

Les competències més rellevants que es desenvolupen  amb l’activitat són; Competència en 
gestió i tractament de la informació (competència digital),  Competència matemàtica i  
Competència d'aprendre a aprendre. 

http://www.terresdeponent.com/web/departaments/d_mates/mates/n_reals/portada.html


ARC                                                                             

: : Document Bàsic: : Reals: Inequacions : : Pàgina 2 : :  

 

La utilització de l’ordinador com a recurs tecnològic que facilita la cerca d'informació i la seva 
posterior estructuració, és alhora un procés i una competència necessària per a tot alumne/a 
en el món actual de la mateixa manera que és important que presentin el treball efectuat, 
defensin les activitats emprades, les construccions realitzades i conclusions obtingudes, per 
arribar a aplicar el coneixement construït. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de primer de Batxillerat que cursen l'assignatura 
de matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències socials. També es pot utilitzar 
com a material d’ampliació en l’alumnat de 4t d’ESO. 

Temporització  

 Iniciar l’activitat durant una hora de classe. 

 Posteriorment, fora de l’aula, una hora més de treball individual o en petit grup. 

 El professor/a conjuntament amb tot el grup classe resoldran, a l’aula,  els dubtes 
sorgits (aproximadament 45 min)   

Aspectes didàctics i metodològics 

El professor inicia la unitat: Classificació i representació dels conjunts numèrics. A mesura 
que avança en el tema  exposa a l’alumnat que un dels seus objectius és fomentar el gust 
per comprendre i aprendre, i que això requereix desplaçar la responsabilitat de 
l’aprenentatge cap a l’alumnat. 

Es  planteja als alumnes el tipus d’activitats que hauran de desenvolupar, el tipus de treball 
que hauran de realitzar i es  comenta que ho hauran de presentar.  

Per portar a terme aquesta activitat cal que durant una hora de classe cada alumne, o cada 
dos alumnes, disposin d’un ordinador i connexió a Internet. En el cas que no es disposi 
d’ordinadors a l’institut es pot  realitzar la tasca fora del centre.  

Hi ha una fitxa que va guiant  l’alumnat en tot el seu procés d’aprenentatge. En aquesta fitxa 
hi ha: 

 Els continguts  i les competències que es treballen. 

 Els passos a seguir. 

 Les instruccions sobre el que cal fer.  

A inici de curs cal fer un guiatge acurat donant orientacions als estudiants sobre el que 
s'espera d'ells. A mesura que avança el curs, si es treballa en activitats d’aquest tipus, la 
majoria d’alumnes va prenent una grau d’autonomia elevat. 

Quan  es fa la sessió amb tot el grup classe, és necessari estimular la interacció social a 
l’aula, entre l’alumnat i el professor, mitjançant la verbalització oral dels seus dubtes i/o 
reflexions. IMPORTANT!: Cal comentar l’annex de la fitxa. Pel que fa al treball individual cal 
anar fomentant  una bona comunicació escrita emprant el llenguatge matemàtic adient,  i 
intentant que afavoreixin la construcció comprensiva del contingut matemàtic. 

Recursos emprats i documents adjunts 

 WEB Institut Terres de Ponent - autor: Jaume Padrós Miquel. Tracta els continguts 
relacionats amb els nombres reals. Conté seccions de jocs, curiositats, ampliació i 
exercicis.  

 Fitxa de treball per a l’alumnat MAT_ Reals – inequacions-una-incògnita 

http://www.terresdeponent.com/web/departaments/d_mates/mates/n_reals/portada.html

	Nombres reals – Inequacions (una incògnita).
	(sistemes)
	Objectius
	Descripció de l’activitat
	Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
	Alumnat a qui s’adreça especialment
	Temporització
	Aspectes didàctics i metodològics
	Recursos emprats i documents adjunts


