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Conjunts numèrics: Nombres imaginaris i complexos. 

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 les ampliacions successives dels conjunts numèrics, amb una atenció 
especial als nombres imaginaris, per arribar al concepte de conjunt de nombres 
complexos.  

 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 desenvolupat la classificació i 
representació del conjunt dels nombres reals i ha fet una introducció als nombres 
imaginaris i complexos. 

Fomenta l’autoaprenentatge del concepte de conjunts de nombres imaginaris per arribar al 
concepte de conjunt de nombres complexos com a solucions d'equacions quadràtiques que 
no tenen arrels reals i les diferents representacions: binòmica i polar 

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 va 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: 

 Web: DISFRUTA DE LAS MATEMÁTICAS  

 Webs “INTERACTIVAS DE MATEMÁTICAS” (Departamento de Educación de Navarra)  

dissenyades amb GeoGebra per Manuel Sada Allo.  

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

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 treballen els conceptes següents: Nombres imaginaris, nombres complexos 
(operacions, les diferents representacions i solucions d'equacions quadràtiques que no 
tenen arrels reals).  

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. 

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 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/index.html
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm
http://www.geogebra.org/
mailto:manuel.sada@gmail.com
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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. 

Relació amb altres àrees i altres matèries: Física i Electrotècnia (corrent altern) 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de primer de Batxillerat que cursen l'assignatura 
de matemàtiques. 

Temporització  

 Introduir els nombres imaginaris i complexos en una hora de classe (30 min) 

 Iniciar l’activitat durant una hora de classe (1 hora) 

 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/a, 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. 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: DISFRUTA DE LAS MATEMÁTICAS 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/index.html 

 Webs “INTERCTIVAS DE MATEMÁTICAS” (Departamento de Educación de Navarra)  

dissenyades amb GeoGebra per Manuel Sada Allo.  

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm 

 Fitxa de treball per a l’alumnat MAT_ conjunts-complexos 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/index.html
http://www.geogebra.org/
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