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3.1 FUNCIONS LINEALS
 Les funcions lineals són les funcions amb expressió

algebraica

f(x)= mx + n 
m: és la pendent i determina la inclinació respecte l’eix
d’abcisses. La recta podrà ser creixent,decreixent o 
constant.

n: és la ordenada en l’origen, és a dir, el valor de y quan x=0.

 Es representen amb una recta. Mitjançant una taula de 
valors.
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Gràfic d’una funció lineal

Nuria López Rico 4



Siga f(x)= mx + n, cal estudiar els següents casos 
segons el valor de m i/o n.

Si m=0              f(x)=n       FUNCIÓ CONSTANT

Si n=0 f(x)= mx FUNCIÓ DE PROPORCIONALITAT

-Si m>0 la funció és creixent

-Si m<0 la funció és decreixent

-Aquesta funció passa pel (0,0) sempre

Si m     0  i  n    0             f(x)= mx + n      FUNCIÓ AFÍ

-Si m>0 la funció és creixent

-Si m<0 la funció és decreixent

- Aquesta funció no passa pel (00), passa pel (0,n)
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Exemples de funcions segons el valor de m.
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Exemples
 Funció constant
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 Funció de proporcionalitat i afí

Nuria López Rico 8



Equació d’una recta
 Amb l’expressió algebriaca d’una funció lineal hi han 

dos paràmetres m i n que son necessaris per 
determinar l’equació. 

 Cal esbrinar aquests paràmetres

Mètode 1: si sabem 2 punts de la recta P(x,y) i Q(x,y). 
Es tracta de resoldre un sistema d’equacions amb dos 
incògnites. Per exemple:

P(-2,1)          1= -2m + n               Solució y=x+3

Q(3,6)          6= 3m +n                 m=1, n= 3
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Mètode 2: mitjançant l’equació de la recta que passa
pels punts és:

Per exemple: Siga P(-2,1) i Q(3,6). Calculem primer el 
pendent.

1 1 2 2( , ), ( , )x y x y

1 1( )y y m x x  
On m és el pendent i (x1, y1) un punt de la recta

6 1
1

3 ( 2)
m


 

 
1 2y x   3y x 
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NOTA 
 El valor de m (el pendent) representa la variació de y 

per cada unitat de x. És adir, la variació de y respecte x.
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3.2 Funcions quadràtiques
 Les funcions quadràtiques són les funcions amb una 

expressió algebraica del tipus:

 La gràfica és una paràbola.

2( )

, ,

0

f x ax bx c

a b c R

a
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Exemple
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Dibuixar gràficament una funció
quadràtica
1. Segons el valor que tingui a.

a>0

2y ax bx c  

a<0
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2. El Vèrtex
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NOTA

Per aquest punt passa l’eix de simetria
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3. Punts de tall amb els eixos

 Intersecció amb l’eix Y: es calcula fent x=0 en la funció.

En aquest cas la funció tallarà a l’eix en el punt (0,c). És
a dir, si fem x=0 en l’equació obtenim:

y = c

 Intersecció amb l’eix X: es calcula fent y =0 en la 
funció. En aquest cas es tractarà de resoldre una 
equació de 2n grau

20 ax bx c  

20 0y a b c  
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4. Taula de valors

Per últim,per dibuixar la gràfica més exacta, cal fer una 
taula de valors.

X f(x)

0 8

1 3

2 0

3 -1

4 0

2 6 8y x x  
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Exemple 1 
1. Com a>0 la paràbola serà creixent.

2. El vèrtex:

V=(3, -1)

3. Intersecció amb els eixos.

Si x=0   y=8

Si y=0   x=0 i x=2

2 6 8y x x  
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2 6 8y x x  
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Exemple 2
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Equacion d’una paràbola donats 3 
punts
 Si sabem 3 punts de la paràbola i imposem que la 

condició de les coordenades de cadascun d’aquests
punts han de verificar l’equació de la paràbola, tenim
un sistema de 3 equacions que tenen per incògnites els
paràmetres a,b,c. 2y ax bx c  

Per exemple, si A(0,4), B(2,6) i C(-1,9)

Si A(0,4):     4=c
Si B(2,6):      6=4ª+2b+c
Si C(-1,9):     9=a-b+c

SOLUCIÓ: a=2, b=-3 i c=4
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3.3 Funcions de proporcionalitat
inversa
 Serveixen de model per establir la relació entre dues

magnituts inversament proporcionals.

 Són les funcions amb expressió general del tipus

( )

0

k
f x

x

k R

k







NOTA: La funció NO és continua en x=0. Per tant, en el domini

d’aquesta funció eliminarem el valor de x=0 sempre.
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Gràfica
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NOTA

 La funció és decreixent per a tot valor de x del seu
domini.

 La funció NO és continua en x=0 i passem de valors
negatius pròxims a zero a valors positius pròxims a 
zero.
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3.4 Funció definida a trossos
 L’expressió algebraica no sempre es defineix d’una

única manera.

 Quan una funció s’escriu amb més d’una expressió
algebraica es diu que és una funció definida a trossos.
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3.5 Estudi conjunt de dues funcions
Per estudiar conjuntament dues funcions lineals,
represantarem les dues funcions sobre els mateixos
eixos. Les coordenades del punt de tall es troben
resolent el sistema format per ambdues equacions.
Aquest punt té una gran importància en la
interpretació simultània de les dues funcions.

EXERCICI: Un vianant ix a fer un passeig caminant a
4km/h. Mitja hora més tard ix en la seua busca un
ciclista a 10km/h. Quan tardarà a agafar-lo?
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