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Títol: Equacions i sistemes d’equacions 
 
 
Objectius 
 Resoldre equacions de primer i segon grau. 
 Resoldre equacions biquadrades. 
 Resoldre sistemes d’equacions lineals i no lineals amb dues incògnites. 
 Aplicar les equacions i sistemes a la resolució de problemes de la vida 

real. 
 

Descripció de l’activitat 
Aquesta activitat recull 491 
preguntes instal·lables en entorns 
Moodle. Al final d’aquest 
document trobareu els 
requeriments tècnics necessaris. 
La majoria de les preguntes són 
aleatòries, i les que no ho són, hi 
ha unes 100 per triar-les a l’hora 
de crear un qüestionari. 
 
Si no es vol instal·lar en Moodle, 
es poden fer els exercicis 
directament en línia a la Mates i 
TAC (4t d’ESO, equacions). Només 
cal entrar amb les dades 
següents: 

 usuari: alumne 
 contrasenya:  alumne 

O bé que l'alumne/a es faci un compte d'usuari propi  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
Primerament es practica molt la resolució d’equacions sense context, i al 
final, hi ha una sèries de problemes, tots amb dades aleatòries. 
  
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. 
Com que les categories estan ben diferenciades, es pot fer una tria per  
tractar la diversitat. 
Les equacions biquadrades tenen totes solucions enteres. 
 
Temporització  
No hi ha una temporització fixada, dependrà de com el fem sevir  
 
Aspectes didàctics i metodològics 
Aquestes preguntes son un complement a les classes ordinàries. Es poden 
posar com a deures a casa, o bé fer-los a classe. 
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Les 491 preguntes es poden distribuir en diferents qüestionaris, augmentant 
de dificultat. 
 
També podem crear un qüestionari final, que prengui aleatòriament preguntes 
del banc, com a repàs final. 
 
Recursos emprats i documents adjunts 
 
 Fitxer en format Moodle XML que conté les 491 preguntes. En els 

materials del curs D204 teniu instruccions de com importar preguntes. 
 Distribució de les preguntes (entre parèntesis el nombre de preguntes): 

o Biquadrades, sistemes i sistemes NL (8)               
o Equacions  primer grau (0)               

 Llenguatge algebraic (11)               
 Equacions de primer grau (7)               
 Equacions amb denominadors (48)               
 Equacions amb denominadors (calculada) (7)               
 Equacions amb parèntesis (44)               
 Equacions del tipus (3x+1)/15=2 (100)               
 Equacions del tipus 2x+1=3x+5 (90)               
 Problemes amb equacions de 1r grau (4)               
 Valor numèric d'un polinomi (1r grau) (100)               

o Equacions de segon grau (0)            
 valor numèric de polinomis (2n grau) (14)               
 Amb manipulació prèvia (12)               
 Directes: ax^2+bx+c=0 (16)               

o Equacions biquadrades (5)               
o Sistemes d’equacions lineals (2x2) (14) 

 Problemes (5)                             
 Problemes (sistemes 2x2) (6)          

 
 Si no es vol instal·lar l’arxiu, o no es disposa de plataforma Moodle, es 

pot registrar l’alumnat a la web Mates i TAC i seguir el curs de 4t 
d’ESO, en particular el tema de “Equacions”. 
 
Aquestes preguntes tenen llicència CC i l’autor és en Raül Fernández. 
 

 Especificacions tècniques per a l’ús d’aquesta còpia de seguretat: 
o Cal tenir el filtre TeX activat (per a les fórmules que apareixen 

entre $$) 
o Cal tenir instal·lat i activat el filtre WIRIS (per a les fórmules 

amb MathML) 
o Cal tenir instal·lat el mòdul WIRIS Quizzes instal·lat, per aquelles 

preguntes que fan servir aleatorietat simbòlica. 
 
 
 


