
Nucli
Expressions algebraiques: monomis i polinomis

Font de la imatge: wikimedia commons

Objectius: 

• Reconèixer els polinomis entre les altres expressions algebraiques i aprendre a 
operar amb soltura amb ells: 

• Sumar/restar i multiplicar polinomis 
• Dividir polinomis per l'algorisme clàssic i fer la prova de la divisió 
• Dividir per l'algorisme de Ruffini, quan sigui possible 
• Calcular el valor numèric i les arrels d'un polinomi. 

• Enunciar i aplicar el Teorema del Residu. 
• Factoritzar polinomis, emprant identitats notables i l'algorisme de Ruffini. 

  
Descripció de l’activitat:

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

• Vídeo del CREAMAT   amb una demostració de les identitats 
notables 

Activitats d'aprenentatge: 
• Activitats proposades en la unitat didàctica EDAD "Polinomis", amb 

aplicacions Descartes (exercicis i autoavaluació) 

Activitats d’ampliació: : 
• Unitat didàctica EDAD   amb aplicacions Descartes (continuació de 

l'anterior) 
• Unitat didàctica amb aplicacions Wiris   
• Pàgina de la Wikipèdia "Identitat notable"   

Recapitulem: Fem un mapa conceptual del que hem après. 
Avaluació: Es  valorarà  la  feina  feta  a  la  llibreta  (tots  els  exercicis  s'han 
d'escriure a la llibreta) i es farà també una prova escrita al final del tema. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Binomio_al_cubo.svg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Identitat_notable
http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/matematiques/polinomis/index.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_A_cat_polinomis/index_4.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_cat_polinomios/index_quincena3.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40340


Recursos emprats:

Es necessita un ordinador a l'aula amb connexió a Internet i un vídeo projector. Es pot 
utilitzar  la  versió  web del  material  com a  guió  de  treball.  També  es  pot  optar  per 
imprimir el pdf de les unitats EDAD com a guia de treball de l'alumnat. Si es disposa de 
plataforma Moodle es pot instal·lar el paquet SCORM en un curs Moodle i afegir-hi 
activitats Moodle avaluables. 

Aspectes didàctics i metodològics:

Dinàmica de la classe:
Es comença observant el vídeo del CREAMAT i repassant les identitats notables que els 
alumnes segurament recordaran de cursos anteriors.
Es treballa  per parelles amb la  primera unitat  didàctica EDAD. Els alumnes fan els 
exercicis a la llibreta. Es pot posar en comú el que es va aprenent utilitzant alguna eina 
digital (blog, glossari Moodle...). Els grups més ràpids podran fer també les activitats 
d'ampliació.

Avaluació: es pot tenir en compte la feina feta 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 canvi i relacions, especialment ús de 
l’àlgebra per a la representació i expressió de relacions matemàtiques.

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: raonament i prova.

Alumnat a qui s’adreça especialment:
Alumnat de 4t d'ESO i alumnat de batxillerat per repassar. 

Coneixements  previs: es  convenient  haver  treballat  prèviament  la  resolució 
d'equacions i sistemes.

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/polinomis_SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web del material:
http://www.xtec.cat/~voliu/polinomis/

http://www.xtec.cat/~voliu/polinomis/
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/polinomis_SCORM12.zip

