
Nucli
Funcions: interpretació de gràfiques

Font de la imatge: ww.ree.es
Objectius: 

• Fer la taula de valors i la gràfica d'una funció
• Distingir les característiques d'una funció: Domini, Recorregut, Creixement i 

decreixement, Màxims i Mínims, Talls amb els eixos. Continuïtat, Simetries, 
Períodes

• Reconèixer transformacions de funcions

Tipus de funcions amb que es treballarà: 
Funcions definides empíricament (per exemple la demanda elèctrica en temps 
real), polinòmiques de 1r, 2n i 3r grau, de proporcionalitat inversa, 
trigonomètriques, algunes funcions algebraiques senzilles i funcions definides a 
trossos.

  
Descripció de l’activitat:

Seqüència didàctica per treballar els continguts de funcions 4t d'ESO. Consta de:
Activitats introductòries: 

• Observació de la gràfica de la demanda elèctrica en temps reals
• Observació de diferents gràfiques en aplicacions GeoGebra

Activitats de repàs

• Introducció a les funcions  http://www.xtec.cat/~voliu/funcions_introduccio/ 
(3r d'ESO)

• Procediment per representar una gràfica de 2n grau a partir de la seva fórmula, 
sense ordinador

Activitats d’aprenentatge: 

• Seqüència  d'aplicacions  GeoGebra  que  permeten  un  treball  individual  (o  en 
petits  grups)  amb  propostes  per  observar  i  reflexionar  per  escrit 
(individualment), a la llibreta.

Activitat final:

• Activitat de síntesi: realització d'un mapa conceptual 

http://www.ree.es/
http://www.xtec.cat/~voliu/funcions_introduccio/


• Interpretació de les gràfiques de la demanda elèctrica en temps real de la web de 
Red Eléctrica Española utilitzant els conceptes i el vocabulari apresos:

Recursos emprats:

Es necessita un ordinador a l'aula amb connexió a Internet i un vídeo projector.  Es pot 
utilitzar  la  versió  web  de  les  activitats  com a  guia  de  l'alumnat.  Si  es  disposa  de 
plataforma  Moodle  es  pot  instal·lar  el  paquet  SCORM  en  un  curs  Moodle, 
complementant-ho amb tasques Moodle per entregar els documents GeoGebra que facin 
els alumnes.

Aspectes didàctics i metodològics:

Dinàmica de la classe:
Es  comença  observant  els  gràfics  de  la  demanda  elèctrica  en  temps  real,  intentant 
interpretar el seu significat amb els coneixement inicials dels alumnes.
Per treballar les activitats GeoGebra interactives es poden anar fent sortir alumnes amb 
el vídeo projector o pissarra digital,  es van plantejant i posant en comú les preguntes de 
les activitats que cada alumne haurà de respondre a la seva llibreta.

Avaluació: es poden tenir en compte els exercicis i reflexions escrites a la llibreta i es 
pot fer també una prova escrita al final del tema.

Temporització: unes 9 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts,  competències  i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada;
 

Continguts: tots els continguts del bloc de relació i canvi.

Competències:  matemàtica,  aprendre  aprendre,  tractament  de  la  informació  i 
competència digital. Però en definitiva, les competències treballades depenen de 
com es dugui a terme l'activitat a l'aula.

Processos: resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment:
Alumnat de 4t d'ESO i alumnat de batxillerat per repassar. 
Coneixements previs:  els  propis  de 3r  d'ESO, especialment  els  relatius  a  relació  i 
canvi.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document SCORM per restaurar el material en un entorn virtual d'aprenentatge: 
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/Funcions_4ESO_SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web del material:
http://www.xtec.cat/~voliu/Funcions4ESO 

http://www.xtec.cat/~voliu/Funcions4ESO
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/Funcions_4ESO_SCORM12.zip

