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Títol:  La funció derivada 
 

 

Objectius 
 
Els objectius fonamentals d’aquest element són: 

 Recordar que  la derivada d’una funció en punt és el pendent de la recta 
tangent en aquest punt. 

 Reconèixer la necessitat de trobar una funció que ens doni, directament, la 

derivada d’una funció en cada punt. 

 Representar la funció derivada a partir de les derivades de la funció en 
cada punt. 

 
Descripció de l’activitat  
 
En les activitats d’aquest element es treballarà amb una aplicació de GeoGebra 
dissenyada per tal que l’alumnat pugui passar del concepte local de derivada 
d’una funció en un punt al concepte global de funció derivada. 
 
Al final de les activitats pautades, es poden repetir parcial o totalment només 
canviant la funció que ens ha servit d’exemple. 

 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquest element va adreçat a l’alumnat de primer de batxillerat de ciències i/o 
tecnologia. També es pot fer servir per a l’alumnat de segon de batxillerat de 
ciències socials. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Les activitats d’aquest element s’han de fer amb ordinador amb connexió a 
Internet. L’alumnat treballarà el document anomenat  MA_func_derivada.doc, on 
hi ha les activitats proposades. Les respostes es poden escriure en el mateix 
document o en un document a part. 
 
Hauran de fer servir un applet fet amb GeoGebra que trobaran a  

http://geogebra.pepbujosa.info/derivades/funderi/FuncDeripag.html 
 
També adjunto el fitxer de GeoGebra original per si es necessita. 

 
És important que no es facin totes les activitats sense parar. Degut a les diferents 
connexions que s’han d’establir convé que hi hagi pauses per reflexionar en grups 

http://geogebra.pepbujosa.info/derivades/funderi/FuncDeripag.html
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o amb tota la classe. En aquests moments, el professorat hauria de tenir 
disponible un projector amb l’aplicació en pantalla i així poder comentar els 
diferents detalls de les activitats. 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Adreça per accedir als applets: 

http://geogebra.pepbujosa.info/derivades/funderi/FuncDeripag.html 
 

Com a document complementari, trobareu el fitxer de GeoGebra corresponent. 
 

 

http://geogebra.pepbujosa.info/derivades/funderi/FuncDeripag.html

