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Títol: Polinomis. Operacions, potències, factorització i fraccions 
algebraiques.

Objectius
 Treballar i consolidar les operacions bàsiques amb polinomis: Suma, 

resta i producte.
 Treballar el concepte de valor numèric d’un polinomi.
 Treballar i consolidar les potències de binomis, reforçant les identitats 

notables.
 Treballar la descomposició en factors primers de polinomis. Mètode de 

Ruffini i teorema del residu.

Descripció de l’activitat
Aquesta activitat recull  83 preguntes 
executables en l’entorn Moodle, el qual ha de 
tenir el mòdul  WIRIS Quizzes instal·lat.

Si l’alumnat es fa un compte d’usuari,  es poden 
fer els exercicis directament a Mates i TAC

Alternativament es poden fer els exercicis online
en la web de STEM collection, tot i que llavors no
tindrem controlats els intents ni la nota final.

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Es treballa de manera intensiva tot el referent als polinomis. 
Per la naturalesa dels continguts, és més instrumental que competencial.
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
S’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO, i primer de batxillerat, tant del científic 
com del social.
En el cas d’un grup de 4t de diversitat, només es treballaria les categories: 
“monomis i operacions senzilles”, “identitats notables” i “descomposició per 
Ruffini”.

Aspectes didàctics i metodològics
Aquestes preguntes són un complement a les classes ordinàries, i es poden 
posar com a deures a casa, o bé fer-los a classe.
Les 83 preguntes es poden distribuir en diferents qüestionaris, que poden anar
augmentant de dificultat.

1/2

http://collection.wiris.com/node/2000082
http://www.matestac.net/course/view.php?id=59
http://www.wiris.com/es/quizzes
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També podem posar un qüestionari final, que agafi aleatòriament preguntes 
del banc, a mode de repàs final.

Recursos emprats i documents adjunts

 Fitxer xml amb còpia de seguretat de les 83 preguntes, en format 
Moodle XML. En els materials del curs D204 teniu instruccions de com 
importar preguntes.

 La distribució de les preguntes és: (entre parèntesis el nombre de 
preguntes)

o Factorització de polinomis (14)            
o Fraccions algebraiques (11)              
o Operacions amb polinomis (19)              
o Potències de binomis (9)              
o Identitats notables (10)              
o Monomis i operacions senzilles (20)        

 Alternativament es poden consultar les preguntes de manera 
interactiva a STEM collection

 Una altra alternativa és registrar l’alumnat a la web Mates i TAC i 
seguir el curs de 4t d’ESO, en particular el tema de “Polinomis”.

Aquestes preguntes tenen llicència CC i els autors són en Ramon 
Bergadà i en Raül Fernández.
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http://www.matestac.net/course/view.php?id=59
http://collection.wiris.com/node/2000082
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/practica_1-4.html

