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Títol:  Funcions polinòmiques: gràfica i factorització 
 

 

Objectius 
 
Els objectius fonamentals d’aquest element són: 

 Trobar la relació entre les arrels d’un polinomi i les seves multiplicitats 
amb la gràfica de la funció. 

 Remarcar la relació entre la forma del tall de la gràfica amb l’eix 

d’abscisses i la multiplicitat de l’arrel. 

 Passar directament de la fórmula a la gràfica i de la gràfica a la fórmula de 
les funcions polinòmiques. 

 
Descripció de l’activitat  
 
En les activitats d’aquest element es treballaran amb unes aplicacions de 
GeoGebra dissenyada per tal que l’alumnat pugui anar assolint els diferents 
objectius. He dividit l’element en cinc fases: 
 
Primera fase: observació. Es tracta d’observar el que succeeix a partir d’uns 
exemples concrets. L’alumnat ha de començar de intuir les propietats i relacions. 

 
Segona fase: generalització. Aquí les primeres conclusions en confirmen 
generalitzant els casos estudiants en la fase anterior. 
 
Tercera fase: comprensió. Perquè es pugui entendre millor la relació entre la 
manera de tallar l’eix d’abscisses i la multiplicitat de cada arrel, es treballa una 
aplicació dinàmica molt intuïtiva. 
 
Quarta fase: de la fórmula a la gràfica. Una vegada comprovades les propietats 
fonamentals, ara s’han d’aplicar per passar directament de la fórmula a la gràfica 
d’una funció polinòmica. 
 
Cinquena fase: de la gràfica a la fórmula. En aquest cas s’haurà de fer el camí de 
tornada. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquest element va adreçat a l’alumnat de primer de batxillerat tant de ciències-

tecnologia com  de ciències socials. 
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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_funcios_polinòmiques.doc, on hi ha les activitats proposades. Les respostes 
s’hauran d’escriure en un document a part. 
 
Hauran de fer servir els applets indicats en el document. Tots surten del menú 
que trobareu a   

 
http://geogebra.pepbujosa.info//FunPoli/FuncionsPoli.htm 
 
 
També adjunto els fitxers de GeoGebra originals  per si es necessiten. 
 
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 
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 (menú) per accedir als applets: 
 

http://geogebra.pepbujosa.info//FunPoli/FuncionsPoli.htm 
 
 
Com a document complementari, trobareu els fitxers de GeoGebra corresponents. 
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