
                

Nucli
Equacions de 1r i de 2n Grau

Objectius
 Resoldre equacions de primer grau amb una incògnita amb parèntesis 

i denominadors. 
 Resoldre equacions de segon grau, incompletes i completes. 
 Memoritzar  i  aplicar  la  fórmula  general  de  resolució d'equacions 

quadràtiques. 
 Discutir quantes solucions pot tenir una equació. 
 Solucionar problemes que es poden resoldre plantejant equacions de 

primer o de segon grau o bé aplicant el Teorema de Pitàgores. 

Descripció de l’activitat
Introducció i/o repàs de les equacions de 1r grau. Els alumnes que ja tenen 
assolida aquesta part poden passar directament al treball amb equacions de 
1r  grau,  que  consisteix  en  dos  fulls  de  càlcul  que  generen  equacions  i 
problemes diferents cada vega que es prem F9.
Tot seguit s'introdueixen els monomis i binomis de segon grau amb uns vídeos 
i una aplicació interactiva per visualitzar el producte de binomis relacionant-
lo amb les àrees de quadrats i rectangles.
A  continuació  hi  ha  una  altra  selecció  de  vídeos  que  expliquen  els 
procediments  de  resolució  d'equacions  de  segon  grau.  Es  presenta  amb 
exemples  el  mètode  de  completar  el  quadrat,  amb  la  interpretació 
geomètrica.
Es proposa el treball amb un full de càlcul que genera llistes d'equacions de 
segon grau diferents cada vegada que es prem F9.
Finalment es presenten dues alternatives per treballar  a fons el  tema: un 
paquet d'activitats  Descartes  en  línia  i  un  dossier  imprimible  per resoldre 
equacions i problemes de segon grau a la manera d'al-Khwarizmi. 
La seqüència didàctica completa està disponible en pàgina web i també en 
paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.
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Recursos emprats
Ordinadors a l'aula amb connexió a Internet per anar seguint les activitats que cal fer 
a la llibreta. Algunes llistes d'exercicis es poden imprimir.
Guia de l'alumnat en diferents versions:
a) Podeu utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
b) Si teniu plataforma Moodle del centre podeu baixar prèviament el paquet SCORM i 
instal·lar-lo en un curs Moodle.

Aspectes didàctics i metodològics 
Dinàmica de la classe:
Es pot començar projectant els vídeos introductoris. Algunes de les activitats s'han 
de  fer  amb un ordinador  al  davant,  directament  a  la  web,  però  també cal  que 
l'alumnat copiï els exercicis i els realitzi a la seva llibreta. Els problemes s'han de fer 
explicant  tots  els  passos.  Moltes  de les  activitats  es  poden repetir,  ja  que cada 
vagada surten nombres diferents, i això permet el treball en petits grups per posar 
en comú els procediments, però de manera que cada alumne/a ha de fer els seus 
propis càlculs.
Temporització: de 10 a 12 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts:  resolució  d'equacions  de  primer  i  de  segon  grau  amb  una 
incògnita. Resolució de problemes emprant equacions.
Competències:  autonomia  i  iniciativa  personal,  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: raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnat de 3r d'ESO. 
Coneixements  previs:  convé  tenir  assolits  els  continguts  de  numeració  i 
càlcul.

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/eso3/equacions_grau2-
SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM: http://www.xtec.cat/~voliu/equacions/
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