UN MAL PAS
Corrien els anys 80 i jo era una divertida jove estudiant de matemàtiques. Sempre
havia tingut habilitats per jugar amb els números, les fórmules, els gràfics... A la
facultat vaig suar la samarreta i gràcies al meu tarannà de lluita i treball vaig poder
arribar a bon port. Sóc professora d’institut i m’agrada novel·lar les matemàtiques.
Presentar-me a concursos de relats em fa feliç. Aquesta convocatòria m’ha fet
recordar un episodi que encara ara em fa riure.
Sovint quedava per estudiar amb una companya de curs, l’Alba, una noia molt
organitzada i intel·ligent que vivia a l’avinguda Gaudí. Ella tenia tot el que a mi em
mancava: ordre i organització. En canvi jo, segons ella, tenia imaginació i intuïció.
Moltes vegades em venia una idea genial per resoldre un problema però era incapaç
de posar estructura al meu encert. L’Alba hàbil i organitzada trobava el camí.
Formàvem un tàndem indestructible.
Un dia en sortir de casa de l’Alba, com cada vegada que hi anava, vaig entrar a la
parada de metro de Sagrada Família. Vaig fer un petit esprint i vaig baixar les escales
precipitadament per poder agafar el tren que sentia que arribava. No se que va passar
amb els meus peus, les sandàlies i les escales. Una sandàlia va sortir disparada del meu
peu i va anar a parar al bell mig de la via i va dibuixar la corba que descriuen les
funcions de segon grau: una paràbola perfecte. Desolada, no sabia si riure o plorar i
aquella paràbola es va quedar fixada al meu cap de pardals. Afortunadament una noia
simpàtica i disposada va avisar a l’encarregat de l’estació, encara no hi havia màquines
expenedores. Van aturar la circulació, l’encarregat va baixar a les vies, va recuperar la
meva sabata i me la va donar amb una ganyota simpàtica tot dient-me: -has estat de
sort, vigila maca, podries haver pres molt de mal. Ben avergonyida i una mica
tremolosa vaig posar- me la sabata i vaig esperar el proper tren.
EXERCICIS

1- “Un dia en sortir de casa de l’Alba, com cada vegada que hi anava, vaig entrar a
la parada de metro de Sagrada Família.”
Les targetes del metro acompleixen la proporció Àurea. Això vol dir que si
dividim la llargada entre l’amplada el resultat és el número d’or:
irracional.
El valor del número d’or és:

Aquesta proporció és anomenada: “proporció divina”

un número

Comprova mesurant una targeta de metro que s’acompleix el que estem dient.

2- Aquests números són racionals o irracionals?
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Troba la seva expressió decimal.
3- Tenim un petit hort a l’institut on plantem cols, enciams, faves...té forma de
quadrat. Calcula quant mesura el costat del quadrat si té 5m2 de superfície o
àrea. El valor del costat és un número racional o irracional?
I si l’àrea de l’hort és de 3m2? I si l’àrea de l’hort és de 7m2? I si l’àrea de l’hort
és de 9m2? I si l’àrea de l’hort és de 10m2? I si l’àrea de l’hort és de 8m2?
4- Com pots veure els nombres irracionals com
operacions senzilles de problemes quotidians.

,

surten en

Fes operacions amb ells:
a) Calcula i simplifica:
√ ·(√ )
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b) Simplifica:
√

c) Simplifica:
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d) Simplifica:

e) Calcula i simplifica:

5- “Un dia tot sortint de casa de l’Alba tenia el cap molt i molt embotat ja que
havíem estudiat durant moltes hores. En arribar a casa em vaig quedar
profundament dormida al sofà de casa i vaig tenir un somni molt i molt estrany:
vaig somniar que cada persona que entrava al metro anava pujant als vagons
de la següent manera:
Al primer vagó una persona ( era un vagó molt petitet)

Al segon vagó 2 persones ( el doble del primer i una mica més gran que el
primer)
Al tercer vagó 4 persones ( el doble del segon i una mica més gran)
Al quart vagó 8 persones ( el doble que al tercer i una mica més gran)
................................................
................................................
I així successivament.”
Quantes persones hi caben al 10è vagó?
I al 15è?
I al 30è?
I al que fa 100?
Calculem que en un metre quadrat i caben unes 10 persones una mica
apretades?
Quants metres quadrats hauria de tenir la base del vago número 40 per
encabir les persones que van dins?
I el vagó número 50? I el vagó número 60? I el vagó número 60?

6- A partir de l’activitat anterior podràs veure que les potències tenen molt a
veure amb activitats de la vida quotidiana. Fes els següents exercicis:

7- La raó àuria, secció àuria o divina proporció és la relació que guarden dos
segments a i b (o per extensió, la que guarden dues quantitats a i b) si entre el
total i el segment major hi ha la mateixa relació que entre el segment major i el
segment menor, o, en altres paraules, si el tot és al segment major igual que el
major és al segment menor. Anomenant a al segment (o nombre) major i b al
menor, la formulació matemàtica de la definició es pot escriure com:

El quocient d'aquestes dues quantitats resulta ser un nombre irracional conegut com
a nombre auri o nombre d'or, i designat habitualment per la lletra grega Φo φ (fi) en
honor a Fídies, escultor i arquitecte grec del Partenó, o menys freqüentment
amb τ (tau):

Si fem

obtenim que:

=x
Aleshores:
x+1=x2
x2-x-1=0
i si resoleu aquesta equació us sortirà el número d’or.
Aquesta equació és polinòmica de segon grau!!!! POLINOMIS!!!!
Llegeix: “Una sandàlia va sortir disparada del meu peu i va anar a parar al bell mig de
la via i va dibuixar la corba que descriuen les funcions de segon grau: una paràbola
perfecte.”
Les paràboles són funcions polinòmiques de segon grau: POLINOMIS!!!!!
Així que ja veieu la importància dels polinomis:
Fes els següents exercicis:
Siguin els polinomis:
A(x) = x-5
B(x)=x2-4x-5
C(x)=x2-25
D(x)=x4+2x3-24x2-50x-25
E(x)=x2-10x+25
F(x)=x3+x2-25x-25
G(x)=x5+x4-26x3-26x2+25x+25
a) Calcula:
-3A(x)+3B(x)
2E(x)+3( C(x)-4D(x) )
A(x)·E(x)
A(x)2- C(x)·E(x)
b) Divideix:
E(x): A(x)
D(x):B(x)
G(x):A(x)
G(x):F(x)

d) Descompon els polinomis A(x), B(x), C(x), D(x), E(x), F(x) i G(x)
e) Simplifica:
A( x )
B( x )

C( x )
B( x )

G(x)
C( x )
D( x )
B( x )
f) Calcula:
A( x ) B( x )
·
C( x ) E( x )

E( x ) F( x )
·
C( x ) A( x )
A( x ) B( x )
:
C( x ) E( x )
E( x ) F( x )
:
C( x ) A( x )
f) Calcula el valor numèric dels polinomis A(x), B(x) i C(x) per a x=1 i x=-1
8- “Van aturar la circulació, l’encarregat va baixar a les vies, va recuperar la meva
sabata i me la va donar amb una ganyota simpàtica tot dient-me: -has estat de
sort, vigila maca, podries haver pres molt de mal. Ben avergonyida i una mica
tremolosa vaig posar- me la sabata i vaig esperar el proper tren.”
Podries dir-me quantes sabates tinc a casa?
Sabem que el número de sabates menys 1 multiplicat pel número de sabates
més dos és igual a 31 vegada el número de sabates menys 2 unitats.

9- Sabies que en cada rusc d’abelles la relació entre el nombre de mascles i
femelles és el número d’OR. Quantes abelles hi ha en un rusc si sabem que:
El número d’abelles és igual a x multiplicat per 10000 i també sabem que:
(x+2)·(x-3) = 3x-1

10- Resol:

11- Resol:

12- Resol:

13- Resol:

14- Resol:

15- Resol:

16- Resol:

17- Resol:

18- Resol:

19- El dia del episodi de la sandàlia l’Eva va arribar a casa i li va explicar a la seva
mare el que li havia passat i també li va explicar que aquell dia havia estat un
dels que més problemes matemàtics havia resolt amb la seva amiga Alba. L’Eva
va explicar a la seva mare que havia resolt més de....
Més de quants ha resolt?
El doble del número de problemes menys la cinquena part del numero de problemes
més 3 unitats és més gran o igual que el número de problemes més la meitat del
número de problemes més 6 unitats.
20- Resol també aquestes inequacions:

21- L’Eva després de dinar es va posar a resoldre alguns problemes matemàtics que
tenia encara per fer. Un d’ells anava sobre ternes pitagòriques.
El teorema de Pitàgores diu que:

En aquesta situació:

Una terna Pitagòrica són tres nombres enters que acompleixen el teorema de
Pitàgores com ara: 3, 4 i 5 o bé 5, 12, 13 o bé 9, 40, 41

Comprova que aquestes són també ternes Pitagòriques:

22- Mira el següent vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=G3b0BTtukXM
Resol:

23- Calcula l’alçada de la muntanya de llibres:

24- Calcula la longitud de la corda que uneix l’escala:

25- Resol:

26- Resol:

27-Resol:

28- Resol:

29- Mira aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=wA13cK9x8wI

Fes els següents exercicis:

30- Troba les següents raons trigonomètriques per radicals:
Quines són les raons trigonomètriques de 30o, 45o i 60o per radicals.
I les de 0o, 180o, 270o, 360o, 135o, 300o, 330o i 150o
31- Quan agafes el metro has de tenir molt clar quina direcció has d’agafar, quin
sentit, quina distància has de recórrer pels diferents passadissos, etc...
Quan parlem de vectors també parlem de direccions, sentits, distàncies...

32- Representa els següents vectors: origen (-2,3) i extrem ( -1,2)
origen ( 1,3) i extrem ( -4,-2)
origen ( 2,-3) i extrem ( 2,-2)
33- Calcula els seus mòduls. Quin vector lliure representen cadascun d’ells?
34- Trobar un representant dels vectors lliures anteriors amb origen al (0,0) i si
l’origen el volem al (-3,1)? ( cal que diguis l’origen i l’extrem) representa’ls.

35- Donats els vectors: u=(-4,3) i v=(3,5) calcula:
u+v

u-v

-2u

-3v

-2u+v 2v+u

36- Representa’ls:

37- Troba el punt mig dels següents segments: AB on A(-3,3) i B(4,-2)
i BC on B(2,-3) i C(-5,-2)
38- Donat el següent triangle:

Troba les coordenades dels vèrtexs, el punt mig dels costats, la mesura dels
costats, els perímetre del triangle, les coordenades dels vectors que formen els
costats.
Troba també l’equació de les rectes que contenen els costats en totes les seves
formes ( vectorial, contínua, paramètrica i general)

39- Els bitllets senzills del metro valen 1.20€ encara que nosaltres normalment
comprem targetes integrades de 10 bitllets i el preu del bitllet surt més barat.
Ara suposa que en compren de senzills; si en compro 12 quant em gasto? I si en
compro 10?
Saps establir la relació funcional de la situació anterior?
Sabries fer una taula de valors? Quina és la variable independent? Quina és la
variable dependent?
Fes-ho.

40-Representa les següents funcions lineals o de proporcionalitat:
y=3x

y=-2x y=1,5x y=-1,5x

També la bisectriu del primer quadrant i la bisectriu del segon quadrant.

41- Representa les següents funcions afins:
y=x-3 y=2x-1 y=2x-2 y=-x+2

42-Amb les dades següents escriu la fórmula de la funció lineal corresponent:
a)
b)
c)
d)
e)

Passa pel punt (1,4)
La imatge de -1 val 3
Té pendent 2
Té pendent 0
És la bisectriu del primer quadrant.

43-Amb les dades següents escriu la fórmula de la funció afí corresponent:
a)
b)
c)
d)

Passa per (0,1) i per (1,-4)
Té pendent -2 i passa pel punt (1,1)
Passa per (1,3) i té ordenada a l’origen -2
Passa per (-5,4) i té pendent 0

44- L’Eva el dia que va tenir l’ensurt al metro va anar amb els seus amics al teatre.
Havien comprat unes entrades que si en compraves 1 valien 3€ per cap i si en

compraves més de 5 et sortien per 2€ per cap. Ells eren 15 persones, quant es van
gastar?
Quina seria la fórmula de la funció que s’hi adiu en aquest fet?
Representa-la:
45-Representa les següents funcions a trossos:
{
{
{

46- “Una sandàlia va sortir disparada del meu peu i va anar a parar al bell mig de la via i
va dibuixar la corba que descriuen les funcions de segon grau: una paràbola perfecte.”
Les funcions polinòmiques de segon grau tenen per representació gràfica una
paràbola.
Representa les següents funcions:
y=x2-6x+3

y=x2-4x+1

y=-x2+4x-1

y=-2x2-8x

y=x2-9

47-Funcions exponencials:
Representa gràficament les següents funcions exponencials:
y=2x

y=3x

y=(1/2)x

48-Funcions de proporcionalitat inversa:
Representa gràficament les següents funcions:
y=

y=

49- Funcions amb radicals: Representa les següents funcions:
y=√

y=√

50-L’Eva durant l’època d’estudiant de matemàtiques feia de monitora d’un grup
d’esplai i sovint preparava activitats diverses per a nens i nenes.
Si té una bossa gran de globus de colors on hi ha 10 vermells, 15 verds i 20 blaus.
Quina és la probabilitat que en extreure un de la bossa a l’atzar aquest sigui vermell?
I que sigui verd? I que sigui blau?
51- Si fa dues extraccions de la bossa ( sense reposició). Quina és la probabilitat que els
dos siguin vermells? I que cap d’ells sigui vermell? I que hi hagi un de vermell i un de
blau?

