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VIDEO INTRODUCCTORI:

http://www.youtube.com/watch?v=hMGq3w5xIlI

 ACTIVITAT INICIAL:

1. Enumera almenys 3 situacions de la vida quotidiana

relacionades amb les funcions que apareixen al 

video.

2. Per què és important l’estudi de les funcions?
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 FUNCIÓ CREIXENT

Una funció és creixent si al augmentar la

variable independent, x, aumenta la variable y. Per

exemple: 2
x

y 

4NURIA LÓPEZ RICO



 FUNCIÓ DECREIXENT

Una funció es decreixent si al aumentar

la variable independent,x, disminueix la

variable y. Per exemple: 2
x

y
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 FUNCIÓ CONSTANT

 Direm que una funció es constant quan la

variable independent pren SEMPRE el mateix

valor.

 Les gràfiques son del tipus y = k, on

 La gràfica d’una funció d’aquest tipus és una

línia horizontal. Per exemple: y = 2
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Què s’observa en aquesta gràfica?

 Com s’anomenen “els pics” més alts i més

baixets? Son tots iguals?
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MÀXIM D’UNA FUNCIÓ

Una funció té un màxim en un punt quan la

seua ordenada és mes gran que l’ordenada

dels punts que l’envolten.

Per exemple, quan en el punt x=a passa de

ser creixent a decreixent:
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MÍNIM D’UNA FUNCIÓ

Una funció té un mínim en un punt quan la 

seua ordenada és menor que la dels punts que 

l’envolten. 

Per exemple, quan en el punt x=a la funció

passa de ser decreixent a creixent. 
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MÀXIM ABSOLUT

És el valor més gran que pren

la funció en tot el seu

domini .

MÍNIM ABSOLUT

És el valor més xicotet que

pren la funció en tot el seu

domini.

MÀXIM/MÍNIM RELATIUS

Tots els altres màxims i mínims

de la funció que no 

cumplisquen aquestes

propietats s’anomenen MÀXIMS

I MÍNIMS RELATIUS.
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 Exemple 1:                  . Aquesta funció

presenta:

 un màxim relatiu en x = -1

 un mínim relatiu en x = 1
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 Exemple 2: 

Aquesta funció presenta:

 un mínim absolut en x=1

 un mínim relatiu en x=-1

 un màxim relatiu en x=0
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 INTERVALS DE CREIXEMENT I DECREIXEMENT

Una funció pot presentar a la vegada

intervals de creixement i decreixement, com es

mostra en la gràfica següent:
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 Per exemple:  
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 EXERCICI: Enumera

1. Els intervals de creixement i decreiximent

2. ¿Hi algun interval on la funció es constant?

3. Els màxims i mínims(relatius i absoluts) de 

la funció.
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 EVOLUCIÓ D’UNA FUNCIÓ

Hi han funcions que només coneixent un tros,

podem predir com es comporten lluny de l’interval,

ja que tenen branques amb una tendencia molt clara.

 Quina evolució tindrà la següent funció?



 FUNCIÓ PERIÒDICA

Son les funcions que tenen un comportament

repetitiu, és a dir, el seu comporatment es va

repetint cada vegada que la variable independent

recorre un cert interval.

La longitud d’aquest interval s’anomena

període.
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Quin seria el període d’aquestes funcions?
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 PROBLEMA 1

Pau està jugant a futbol amb els seus

amics i llança el baló al seu amic Joan.

Aquesta és la gràfica de l’altura en metres

de la pilota.
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 Es demana:

1. Quin es el domini i el recorregut d’aquesta

funció? Què significa en aquest cas?

2. Quina altura alcança en 1 segon? I en 3m?

3. Quina és l’altura màxima? Quan s’alcança

aquesta altura ?

4. En quin periode la funció es creixent? I 

decreixent?
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 PROBLEMA 2

La següent gràfica representa la funció

d’una excursió en autobús d’un grup

d’estudiants reflexant el temps en hores i la

distancia al institut en km:
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 Es demana: 

1. Quina es la distancia del institut al lloc que 

van visitar?

2. Quan de temps va durar la visita?

3. Es va realitzar alguna parada en l’anada? i 

al tornar?

4. Quan de temps va durar l’excursió

completa? ( Contant l’anada i la tornada)
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