
Nucli
Equacions, sistemes i problemes

Objectius: 

 Treballar amb soltesa el planteig i resolució d'equacions de 1r i de 2n 
grau 

 Introduir alguns nous tipus d'equacions: 

 Equacions biquadrades 

 Equacions amb radicals 

 Resoldre problemes  amb equacions  irracionals:  repàs  de  perímetres, 
àrees, volums i teorema de Pitàgores

 Introduir el planteig i resolució d'inequacions de 1r i de 2n grau i de 
sistemes d'inequacions de 1r grau 

Descripció de l’activitat:

Activitats introductòries: un fragment de vídeo divertit i dues activitats GeoGebra 
per  a  repassar  la  resolució  d'equacions  de  segon  grau  i  la  resolució  gràfica  de 
sistemes lineals. 
Activitats d’aprenentatge: Selecció de 10 fulls de treball. Els 5 primers fulls tenen 
dades fixes, i els fulls 6 i 10 generen dades diferents prement F9. Col·lecció de 124 
problemes per treballar amb equacions.
Activitats de reforç: enllaços a activitats del curs anterior.
Activitats d’aprofundiment:  enllaços a dues unitats didàctiques EDAD.
Recapitulació: presentacions  amb  resums  dels  diferents  tipus  d'equacions 
treballades.

Recursos emprats:



Com  a  mínim  un  ordinador  a  l'aula  amb  connexió  a  Internet  per  presentar  les 
activitats introductòries. Alguns exercicis i llistes de problemes es poden imprimir.
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.

Aspectes didàctics i metodològics:

Dinàmica de la classe:
Cada  full  conté  molts  problemes  i  exercicis.  Entre  tota  la  classe  els  fan  tots  i 
s'expliquen com els han fet.  Cal que comprovin la correcció de les solucions.

Al final tenim una llista de 124 problemes molt variats. En poden triar 11: un de cada 
grup de deu problemes seguits (un de l'1 al 10, un del 11 al 20, etc fins a un del 111 
al 120 i per acabar un del 121 al 124). Entre tota la classe els podran fer tots 124! 

Avaluació: es poden tenir en compte els exercicis fets cada dia a classe i corregits 
per parelles, i/o fer una prova al final. 

Temporització: unes 21 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts,  competències  i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada;
 
Continguts: Resolució de problemes amb equacions i sistemes. Equacions de primer 
i segon grau i sistemes. Equacions biquadrades i irracionals. Inequacions de primer i 
segon grau.
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 4t d'ESO. 
Coneixements  previs:  els  propis  de  3r  d'ESO,  especialment  la  resolució 
d'equacions.

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/eso4/equacions4_SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web del material: 
http://www.xtec.cat/~voliu/equacions4/index.html

http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/equacions4_SCORM12.zip

