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PETITS RELATS ASSOCIATS A GRÀFIQUES DE FUNCIONS 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
Els objectius més rellevants d’aquest recurs són: 
 Relacionar correctament relats i gràfiques de funcions. 
 Consolidar la representació de punts mitjançant el Geogebra o algun altre programa 

informàtic. 
 Aprendre a argumentar les respostes donades. 
 Fomentar el treball en equip. 
 Debatre idees entre els companys. 
 Adonar-se de la utilitat de les matemàtiques en la vida quotidiana. 

Descripció de l’activitat 
Aquest recurs consisteix a fer tot un seguit d’activitats a partir de 4 relats donats i 8 gràfiques 
de funcions. 
En grups de 4 persones, es pretén que els alumnes sàpiguen associat correctament els relats i 
les gràfiques, que escriguin correctament les magnituds i unitats de mesura necessàries per a 
cada gràfica i, entre altres aspectes, que siguin capaços de crear relats associats a gràfiques 
de funcions. 
Tot això, al mateix temps que es treballen certs valors, com el treball en grup, l’argumentació 
correcta en les respostes, el debat entre els companys i el respecte entre ells, entre d’altres. 

Recursos emprats 
Per portar a terme aquest recurs són necessaris els següents 3 documents: 
 Document per al professorat: en aquests 3 fulls del document hi ha el guió que es 

recomana seguir per a la realització de les activitats. 
 Document per a l’alumnat: també consta de 3 fulls i cal entregar-ne una còpia per a cada 

grup. Hi ha la majoria d’indicacions que cal que segueixi l’alumnat amb l’espai necessari 
de les preguntes que han de respondre o dels comentaris que han de fer. 

 Relats i gràfiques: aquest document conté els 4 relats i les 8 gràfiques, necessaris per a 
fer les activitats. 
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A més, cal disposar d’ordinadors (un per grup) amb algun programa informàtic que permeti 
representar coordenades cartesianes de punts, com l’Excel o, en el millor dels casos, el 
Geogebra. 

Aspectes didàctics i metodològics 
El recurs està pensat per portar a terme en dues sessions de classe (o l’equivalent a dues 
hores), i la distribució de la temporització està indicada en el document per al professorat. 
Per a l’activitat d’ordinadors, en la qual han de representar coordenades cartesianes de punts, 
seria bo que els alumnes imprimissin o fessin arribar al professor el resultat dels punts 
representats. 
Pel que fa a la intervenció del professor durant les estones de treball en grup, seria bo que els 
anés escoltant i anés demanant que expliquin els seus arguments, sense ajudar-los en cap 
resposta, la qual cosa suposaria un error en el posterior debat a l’aula. 
Val a dir que la idea originària d’aquest recurs està extreta del llibre El lenguaje de funciones y 
gráficas, del Shell Centre for Mathematical Education. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Els objectius i competències que es pretenen assolir amb aquest recurs, fan que estigui 
adreçat per a l’alumnat de 3r curs d’ESO. 

Documents adjunts 
 Document per al professorat: MA_professor_relats_associats_grafiques_funcions.doc 
 Document per a l’alumnat: MA_alumne_relats_associats_grafiques_funcions.doc 
 Relats i gràfiques: MA_relats_associats_grafiques_funcions.doc 

 


