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Títol:  Introducció a la derivada d’una funció en un punt 
 

 

Objectius 
 
Els objectius fonamentals d’aquest element són: 

 Establir una connexió entre un fenomen físic, com la caiguda lliure d’un 
cos, i la seva descripció matemàtica. 

 Identificar la velocitat mitjana com el pendent de la recta secant a la 

gràfica de la funció en dos punts. 

 Comprendre la velocitat instantània com un límit de velocitats mitjanes, 
sense fer servir la notació formal. 

 Identificar el pendent de la recta tangent en un punt com la velocitat 
instantània. 

 Arribar al concepte de derivada d’una funció en un punt dinàmicament, 

amb un model físic i sense l’expressió formal dels límits de funcions. 
 
Descripció de l’activitat  
 
En totes les activitats d’aquest element s’estarà passant de la simulació física de 
la caiguda lliure d’un cos a la seva interpretació matemàtica. Aquesta connexió 
constant entre aquests dos paradigmes, fa que s’hagi d’anar molt lentament per 
anar assolint totes les connexions. L’aplicació de GeoGebra que es fa servir 
permet que en una finestra de l’esquerra es vegi la simulació física, mentre que a 
la dreta es van fent les interpretacions matemàtiques  corresponents 
 
Encara que el model físic emprat és fonamental, no es requereix d’un especial 

coneixement de la matèria. L’experiment que se simula és força intuïtiu, i també 
ho són els conceptes de velocitat mitjana i el de velocitat instantània. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquest element va adreçat a l’alumnat de primer de batxillerat de ciències i/o 
tecnologia. També es pot fer servir per a l’alumnat de segon de batxillerat de 
ciències socials. 
 
No es necessiten coneixements de física superiors als de l’ESO. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Les activitats d’aquest element s’han de fer amb ordinador amb connexió a 
Internet. L’alumnat treballarà el document anomenat  MA_intro_derivada.doc, on 
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hi ha les activitats proposades. Les respostes es poden escriure en el mateix 
document o en un document a part. 
 
Hauran de fer servir un applet fet amb GeoGebra que trobaran a  
http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/caiguda/Caigudapag.html 
 
També adjunto el fitxer de GeoGebra original per si es necessita. 
 
És important que no es facin totes les activitats sense parar. Degut a les diferents 
connexions que s’han d’establir convé que hi hagi pauses per reflexionar en grups 
o amb tota la classe. En aquests moments, el professorat hauria de tenir 
disponible un projector amb l’aplicació en pantalla i així poder comentar els 

diferents detalls de les activitats. 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Adreça per accedir als applets: 
http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/caiguda/Caigudapag.html 
 
Com a document complementari, trobareu el fitxer de GeoGebra corresponent. 
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