
                

Nucli
Sistemes d’equacions lineals

Objectius
 Representar gràficament equacions lineals amb dues incógnites 
 Trobar solucions d'equacions i de sistemes (2x2) per tempteig
 Interpretar gràficament l'existència o no de solució d'un sistema 2x2 
 Resoldre  gràficament  i  algebraicament  sistemes d'equacions  lineals 

2x2, utilitzant diferents mètodes
 Resoldre  problemes que  es  poden  solucionar  plantejant  sistemes 

d'equacions de primer grau

Descripció de l’activitat
Seqüència didàctica per treballar els sistemes d'equacions lineals amb dues 
incògnites.  Primer  es  treballa  gràficament  amb  l'ajuda  d'aplicacions 
GeoGebra,  prioritzant  la  comprensió  del  significat  de  la  representació 
gràfica, relacionant-la amb el nombre de solucions possibles. Es mostra la 
resolució  algebraica,  amb  exemples  de  cada  un  dels  tres  mètodes 
tradicionals.  Es  proposa una llista de sistemes per resoldre amb les  seves 
solucions.  Es  presenten exemples  animats  de  resolució  de problemes  amb 
sistemes d'equacions i es proposa una llista de problemes per resoldre amb les 
seves solucions. Aquestes llistes de sistemes i de problemes s'actualitzen en 
prémer F9, de manera que es  poden aconseguir  llistes  diferents  per  cada 
alumne/a, si interessa. Per ampliar i aprofundir es proposa la realització dels 
exercicis i problemes d'una unitat didàctica Descartes del projecte EDAD.

Recursos emprats
Ordinadors a l'aula amb connexió a Internet per anar seguint les activitats que cal fer 
a la llibreta i per mostrar les aplicacions GeoGebra interactives. 
Llistes  de  sistemes  i  de  problemes  en  fulls  de  càlcul  actualitzables,  permetent 
obtenir llistats diferents.
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. Això us permetrà fer el seguiment d'una manera més 
còmoda.
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Aspectes didàctics i metodològics 
Dinàmica de la classe:
Es poden projectar les aplicacions GeoGebra i explicar amb exemples les resolucions 
de sistemes i problemes. Els vídeos i animacions es poden deixar perquè l'alumnat 
que vulgui els consulti a casa. Es poden imprimir les llistes de sistemes i problemes o 
es poden projectar perquè els alumnes en copiïn els enunciats a la llibreta. Es pot 
aconseguir que cada persona tingui enunciats diferents demanant a l'alumnat que es 
connecti a casa i els porti a classe copiats a la llibreta. Els exercicis i problemes de 
l'activitat Descartes és pensada per als alumnes que vagin molt ràpids i es poden fer 
amb un ordinador al davant, o directament a la web (o curs Moodle).  Convé que 
l'alumnat faci els problemes i resolgui els sistemes amb tots els passos, per escrit.  
Temporització: de 9 a 12 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts:  resolució  de  sistemes  d'equacions  de  primer  grau  amb  dues 
incògnites,  gràficament  i  algebraicament.  Resolució  de problemes  emprant 
sistemes d'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: cal haver treballat les equacions amb una incògnita, si 
més no les de 1r grau.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge (per exemple, en un curs Moodle):
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/sistemes_equacions-
SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM (per aquells centres que no disposin d'entorn virtual 
d'aprenentatge):
http://www.xtec.cat/~voliu/sistemes_equacions/
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