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Si n és un nombre enter major que 2, 
no existeixen nombres enters x, y, z 
tals que:

xn yn = zn
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Tema-1 Angles i trianglesTema-1 Angles i triangles

Conceptes bàsics
Dues semirectes  del  pla  amb origen comú divideixen el  pla  en dues regions,  cadascuna d'elles 
s'anomena angle. 
Per tal d'establir un criteri d'orientació, direm que un angle està orientat positivament si en passar de 
la semirecta presa com origen a la segona es fa seguint el moviment contrari al de les agulles del 
rellotge. Un angle estarà orientat negativament si en passar de la semirecta origen a la segona es fa 
seguint el moviment de les agulles del rellotge.

Per  comparar dos angles es fan coincidir el vèrtex i el costat origen de manera que es superposi 
aquesta semirecta. Podrem parlar llavors de que un angle és major/menor que un altre.
Es defineix l'angle suma com aquell que té origen al costat del primer angle i com a extrem el costat 
extrem del segon.

Angle nul: Els dos costats coincideixen.
Angle complet: L'angle recorre tot el pla.
Angle pla: Els dos costat són dues semirectes d'una mateixa recta.
Angle recte: Els dos costats són dues rectes perpendiculars.
Angle agut: Aquell que és menor que un angle recte.
Angle obtús: Aquell que és major que un angle recte. 

Angles complementaris: Aquells dos angles els quals la seva suma forma un angle recte.
Angles suplementaris: Aquells dos angles els quals la seva suma forma un angle pla.

Igualtats entre angles
Es poden donar algunes situacions en les què els angles són iguals:

a) Intersecció entre dues rectes: Els angles oposats pel vèrtex són iguals (A=C, B=D) i a més A i B 
són suplementaris com també ho són C i D.

b) Dues rectes paral·leles tallades per una secant: Es formen buit angles amb certes igualtats, 
A=E, B=F, C=G, D=H, C=E, D=F, A=G, B=H.
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c) Dos angles aguts de costats respectivament perpendiculars: Els angles són iguals.

d) Dos (o més) angles que abracen un mateix arc de circumferència: Els angles són iguals.

Mesura dels angles: Sexagesimals i radiants
En graus sexagesimals, l'angle complet es defineix com aquell de valor 360º (un angle recte tindria 
un valor de 90º i un angle pla de 180º). Les subdivisions no són decimals, així: 1º=60' (minuts) i 
1'=60'' (segons), així com 1º=3600''.
Es defineix el radiant com aquell angle tal que la longitud de l'arc que abraça és igual al radi amb 
què  ha  estat  traçat  (aquest  sistema  sí  que  és  decimal).  Usualment  considerarem el  radi  unitat 
(circumferència  goneomètrica) i per tant una longitud de circumferència té un angle de 2πR = 2π 
radiants (R=1).

Així que podrem establir la relació entre ambdós angles: 2 rad radiants =360º

Per altra banda, de la definició de radiant es dedueix que: l = R · on l és la longitud de l'arc, R és 
el radi de la circumferència i α és l'angle en radiants.

Angle del primer quadrant: Aquell angle A tal que 0º < A < 90º  ( 0 rad < A < 

2 rad).

Angle del segon quadrant: Aquell angle A tal que 90º < A < 180º  (

2 rad < A <  rad).

Angle del tercer quadrant: Aquell angle A tal que 180º < A < 270º  (  rad < A < 
3
2 rad).

Angle del quart quadrant: Aquell angle A tal que 270º < A < 360º  (
3
2  rad < A < 2 rad).

Triangles
És la figura que es dóna quan unim tres punts d'un pla que no estan alineats. Un triangle té tres 
vèrtexs, tres costats (a, b, c) i tres angles interiors (A, B, C).
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La suma dels angles d'un triangle és de 180º (A + B + C = 180º).
En cada triangle, l'angle més gran és l'oposat al costat més llarg i l'angle més petit és l'oposat al 
costat més curt.
En cada triangle, la suma de dos dels seus costats és sempre més gran que la longitud del tercer 
costat (a+b > c; a+c > b, b+c > a).
L'angle exterior que es forma entre un dels costats i la prolongació de l'altre és igual a la suma dels 
dos altres angles interiors (ja que seria suplementari amb l'angle del triangle).

Tipus de triangles
Triangle acutangle: És el triangle que té tots els angles aguts.
Triangle rectangle: Aquell que té un angle recte (i està composat per la hipotenusa i dos catets).
Triangle obtusangle: Aquell que té un dels angles obtús.

Triangle escalè: Aquell amb els tres costats de diferent longitud.
Triangle isòsceles: Aquell que té dos costats d'igual longitud i dos angles iguals. N'hi ha prou amb 
trobar dos angles iguals o bé dos costats iguals per afirmar que és isòsceles.
Triangle equilàter: Aquell que té tres costats iguals i tres angles iguals de 60º. N'hi ha prou amb 
trobar que tres angles són iguals o bé tres costats són iguals per afirmar que és equilàter.

Línies i punts notables d'un triangle
Mediatriu: Recta perpendicular a un costat en el seu punt mitjà. Les mediatrius dels tres costats es 
tallen en un punt anomenat circumcentre.

Altura: Recta que passa pel vèrtex i és perpendicular al costat oposat. Les altures dels tres costats es 
tallen en un punt anomenat ortocentre.

Mitjana: Recta que passa pel vèrtex i pel punt mitjà del costat oposat. Les mitjanes dels tres costats 
es tallen en un punt anomenat baricentre (que és el centre de gravetat del triangle).

Bisectriu: Recta, amb origen en el vèrtex de l'angle que divideix l'angle en dues part iguals. Les 
bisectrius dels tres angles es tallen en un punt anomenat incentre.

Igualtat de triangles
Direm que dos triangles són iguals quant existeix un moviment del pla que permet superposar-los.
Direm que  dos  triangles  són  semblants quant  els  seus  angles  són  iguals  i  els  seus  costats  són 
proporcionals:

És  a  dir:  
m
a

= n
b

= o
c

= k i  aquest  quocient 

s'anomena raó de semblança (k>1).

En  triangles  semblants,  la  raó  de  semblança  és 
igual a la raó dels seus perímetres:

m
a

= n
b

= o
c

= MNNOOM
ABBCCA

=k

En triangles semblants, la raó de semblança al quadrat és igual a la raó de les àrees.
Àrea MNO
Àrea ABC

= k2
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Tema-2 Trigonometria ITema-2 Trigonometria I
Raons trigonomètriques
Considerem el següent sistema de referència coordenat:

Definirem les raons trigonomètriques  sinus (sin),  cosinus 
(cos) i tangent (tg) de l'angle com:
 

sin= y
r  cos = x

r
tg = y

x

També podem definir les raons inverses cosecant, secant i cotangent (de menor importància):

cosec = r
y

sec = r
x

cotg = x
y

Aquestes raons trigonomètriques són independents del punt considerat en el sistema de referència, 
per tant les podem simplificar si prenem r =1 (circumferència goneomètrica):

sin = y cos = x tg = y
x

Signes de les raons trigonomètriques
El  signe de la raó trigonomètrica va associat  al  signe de l'abscissa i  de l'ordenada,  així  podem 
considerar la següent figura:

Com que els valors de cosec, sec i cotg són els recíprocs de les raons sin, cos, i tg, llavors les 
primeres tenen el mateix signe que aquestes darreres.

Valors extrems de les raons trigonomètriques
El sinus i el cosinus d'un angle sempre estan compresos entre els valors -1 i 1.

La tangent d'un angle pot prendre qualsevol valor real, però hi ha dos angles que són 

2

, 3
2 per 

els  quals  no  existeix  aquesta  raó,  ja  que  cos 
2
=0 i  cos  3

2
=0 ,  i  la  tangent  per  tant 

prendria un valor infinit.

Relació fonamental entre les raons trigonomètriques d'un mateix angle
Veurem com demostrar la fórmula fonamental que relaciona el sinus i el cosinus d'un mateix angle:

sin2cos2 =1
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Veiem que sin2cos2 = y2

r 2 
x2

r 2 = y2 x2

r 2 però pel Teorema de Pitàgores y2 x2 = r 2

i per tant sin2cos2 = y2x2

r 2 = r 2

r 2 = 1 .

Altres relacions són: tg = y
x

=

y
r
x
r

= sin
cos  i per altra banda ja que sin2 cos2=1 i si 

dividim tot per cos2 podem escriure: sin2
cos2

 cos2
cos2

= 1
cos2

és a dir:

tg 21= 1
cos2

.

Raons trigonomètriques d'alguns angles
En la següent taula es resumeixen alguns valors de les raons trigonomètriques per a cert angles:

Angleº 0º 30º 45º 60º 90º 180º 270º 360º
Angle 

rad
0 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2 2π

sinus 0 1
2

2
2

3
2

1 0 -1 0

cosinus 1 3
2

2
2

1
2

0 -1 0 1

tangent 0 3
3

1 3 No 
existeix

0 No 
existeix

0

Reducció al primer quadrant
Veurem algunes relacions entre angles del diferents quadrants i com es podem trobar les seves raons 
trigonomètriques reduint-los al primer quadrant (caldrà tenir en compte els signes).

Segon quadrant

sin=sin − cos =−cos − tg =−tg −

Tercer quadrant

sin =−sin − cos =−cos − tg = tg −

Quart quadrant

sin =−sin 2− cos = cos 2− tg =−tg 2−

Per  a  angles  superior  a  l'angle  complet  es  troba la  seva  determinació principal i  s'apliquen les 
fórmules anteriors. Per exemple sin (425º) = sin (65º).

Per altra banda, per a angles negatius es compleix que:
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sin =−sin − cos = cos − tg =−tg −

I per a angles complementaris es compleix que:

sin 
2
−= cos  cos 

2
−=sin tg 

2
−= cotg 

Angles que es corresponen amb una raó donada
Aplicarem les funcions inverses arcsinus (arcsin), arccosinus (arcos), i arctangent (arctg), és a dir:

sin = a ;= arcsin a  etc.

Podem afirmar que ja que les raons trigonomètriques són periòdiques, per a un mateix valor de 
sinus o cosinus existeixen infinits angles pels quals es compleix la raó trigonomètrica.
Per  altra  banda,  dins  de  la  primera  volta,  podrem trobar  sempre  dues solucions  per  a  una raó 
trigonomètrica donada.

Resolució de triangles rectangles, isòsceles, equilàters i polígons regulars
Són evidents les següents relacions pel triangle rectangle:

r sin = y r cos = x r 2 = x2 y2

tg = y
x

En quant a un triangle isòsceles o equilàter, caldrà descompondre'ls en dos triangles rectangles.
Per exemple en el cas d'un triangle isòsceles:

r 2 =  l
2


2

h2 r sin = h r cos = l
2

tg = h
l
2

Finalment,  pel  cas  de  polígons  regulars,  aquests  també  es  podran  descompondre  en  triangles 
rectangles, per exemple en el cas d'un pentàgon:

Primer trobarem l'angle,  

= 360º
10

=36º i aplicarem que:

r cos = ap (l'apotema del pentàgon)

r sin = l
2 i per tant el costat serà l =2 rsin  .
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Tema-3 Trigonometria II: Ampliació (1Tema-3 Trigonometria II: Ampliació (1erer Btx) Btx)
Introducció
En 1er de Batxillerat cal estudiar algunes fórmules trigonomètriques més, així com dos teoremes que 
serveixen per a resoldre triangles de qualsevol tipus (i no només triangles rectangles).

Fórmules de la suma (i diferència) d'angles
Donats dos angles de qualsevol quadrant  i  es poden demostrar les següents relacions:

sin = sin coscossin 

cos =coscos −sin sin

I dividint les dues podríem arribar a tg = tgtg 
1−tg tg 

Respecte la diferència de dos angles seria el mateix que sumar  i − i obtenim:
sin −=sin cos−cossin 

cos −=coscos sin sin

tg −= tg−tg 
1tg  tg 

Fórmules de l'angle doble
Podem demostrar les següents relacions per l'angle doble:

sin 2= 2 sincos   cos 2=cos2−sin2  tg 2= 2tg 
1−tg2

Fórmules de l'angle meitat
De manera anàloga a l'angle doble direm que:

sin 
2
=± 1−cos

2
 cos  

2
=± 1cos

2
tg 

2
=± 1−cos

1cos
El signe el sabrem coneixent el quadrant on es situa l'angle meitat.

Fórmules per la transformació de sumes en productes i viceversa
Aquestes fórmules ens seran útils per resoldre equacions trigonomètriques i també per transformar 
productes en sumes, cosa que ens servirà per a la integració de certes funcions. També s'utilitzen en 
física alhora d'estudiar els fenòmens ondulatoris. 
Vegem les fórmules següents:

sinsin =2 sin 
2

cos −
2

  sin−sin = 2cos  
2

sin −
2



coscos = 2cos 
2

cos −
2

  cos−cos =−2sin  
2

sin −
2
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Finalment,  si  veiem aquestes  equacions  però  a  la  inversa  podrem transformar  un  producte  de 
funcions trigonomètriques en una suma:

sin sin= cos −−cos 
2

sin cos= sin sin −
2

cos cos= coscos −
2

Exemple: Modifiqueu la funció f x =sin5 x cos 3 x  en sumes de funcions trigonomètriques. 

Utilitzant les darreres relacions podem dir que f x = sin5 x cos 3 x = 1
2

[sin 8 xsin 2 x ] . 

Aquesta funció, com veurem més endavant, serà molt més fàcil alhora d'integrar-la.

Exemple: Resoleu l'equació trigonomètrica següent cos3 x =−0.5  
En aquests casos on apareix cos o sin d'un angle major que x és millor donar primer la solució per 
3x i després per x, vegem-ho 3 x = arcos −0.5=120º i 
l'altre solució per volta és 270º−120º−90º= 240º per tant direm que 3 x =120ºn 360º i 

3 x =240ºn360º amb n=0,  1,  2...  i  ara  dividirem per  trobar  x,  tal  que  x1 = 40ºn120º i 
x2 =80ºn 120º amb n=0, 1, 2, ...

Exemple:  Resoleu  l'equació  sin 2 x −2sin4 x sin6 x =0 ,  la  millor  manera  és  ajuntar 
sin 2 x  i sin 6 x i transformar la suma en producte, així podem escriure que
sin 2 x −2sin4 x sin6 x = 2sin 4 x cos2 x−2sin4 x = 0 i això és igual  a

 sin 4 x [cos 2 x−1 ]= 0 d'on sin 4 x = 0 i cos 2 x =1 , la primera condició és resol com 

4 x =0n 2 i  també  4 x =n 2 i  per  tant  x1 =0n 
2

x2 = 
4
n 

2 que es  podria 

resumir en una sola condició, però ho farem al final. Per altra banda quan cos 2 x = 1 llavors 
2 x = 0n2 i  2 x = 2n 2 d'on  x3 =0n i  x4 =n .  Fixem-nos ara com les 

quatre solucions es poden resumir en una sola expressió x = n 
4 amb n=0, 1, 2, ...

Resolució de triangles
Veurem  dos  teoremes  que  s'apliquen  a  qualsevol  tipus  de 
triangle (costats a, b, c i angles A, B i C):
Teorema del sinus
La raó entre les longituds dels costats i els sinus dels respectius 
angles  oposats  és  constant,  per  qualsevol  triangle: 

a
sin A

= b
sin B

= c
sin C

Nota: En aplicar el teorema del sinus per trobar un angle cal 
tenir en compte que trobarem dues solucions, de les quals només una serà la correcte.

Teorema del cosinus
És una  generalització del teorema de Pitàgores per a qualsevol tipus de triangles, ens diu que el 
quadrat  d'un costat  és igual a  la suma dels  quadrats  dels  altres dos costats  menys el  doble  del 
producte d'aquests dos costats pel cosinus de l'angle que formen:

a2 =b2c2−2 b c cos A b2 = a2c2−2 a ccos B c2 = a2b2−2 a b cosC
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Tema-4 Successions ITema-4 Successions I
Introducció
Una  successió és una llista seqüencial il·limitada de  nombres reals; tenim un primer nombre, un 
segon, etc, així com tenim una manera unívocament determinada de trobar tots els nombres d'una 
successió. 
Definició:  S'anomena successió a  un conjunt  de nombres que són imatge d'una aplicació de N 
(nombres naturals començant per 1) en R (nombres reals):
                                                         N → R
                                                          1 → x1

                                                          2 → x2

                                                          n → xn

                                                                                                   ....    ....
Una successió de nombres reals la representarem com xn on n ϵ N.
Les imatges de l'aplicació (x1, x2, etc) reben el nom de termes de la successió, mentre que el terme 
general xn, descriu completament la successió. No passa el mateix si es dóna una llista finita de 
termes, aquesta llista mai identificarà completament la successió.

Tipus de successions
1.Convergent: Una successió convergent és aquella en la què els termes s'acosten molt i molt a un 
nombre fix, que sí existeix, és únic. Diem que una successió té límit en a i ho escrivim com:

xn → a    o bé com lim xn = a on definim el límit de la successió (el valor per a n molt gran).
Per tant, una successió que té límit en un nombre real a, és una successió convergent.

Propietat: Si xn → a i yn → a, i considerem una successió zn 
tal que xn ≤ zn ≤ yn, llavors lim zn = a .

2.Divergent: Una successió es diu que és divergent cap al ∞ i es representa per lim xn =∞
si a partir d'un dels termes de la successió, tots els que hi ha per endavant són més grans que un 
valor prefixat, per gran que sigui. 
De la mateixa manera, una successió és divergent cap al −∞ i es representa per lim xn =−∞ si 
a partir d'un dels termes, tots els que hi ha per endavant són negatius i més grans en valor absolut 
que un valor prefixat.

Propietat:  Si  xn → ∞  i  yn  ≥  xn   per a tots els termes en endavant, llavors lim y n =∞ i de 
la mateixa manera si  xn → −∞  i  yn  ≤  xn llavors lim y n =−∞ .

3.O  scil·lant  : És aquella successió la qual tendeix a dos nombres reals de manera repetitiva.

Segons com sigui el terme general podem tenir les següents successions:
1.Aritmètica:  Cada  terme  s'obté  de  l'anterior  sumant  o  restant  una  quantitat  fixa  anomenada 
diferència de la progressió. Per exemple 5, 7, 9, 11, 13... és una progressió aritmètica de primer 
terme 5 i diferència 2, el terme general és xn = 52 n−1=2n3 .

2.Geomètrica:  Cada  terme  s'obté  de  l'anterior  multiplicant  o  dividint  per  una  quantitat  fixa 
anomenada raó de la successió. Per exemple 32, 16, 8, 4, 2, 1... és una progressió geomètrica de 

primer terme 32 i raó 1/2 així que el terme general és xn = 32 1
2

n−1

.

3. De recurrència: No és possible trobar el terme general perquè cada terme es trobar a partir dels 
anteriors. Per exemple 1, 1, 2, 3, 5, 8 és una successió de recurrència on xn = xn−1xn−2 .
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Tema-5 Successions II: Límits i nombre eTema-5 Successions II: Límits i nombre e
Introducció
Veurem com fer operacions entre successions tot pensant que es fa l'operació anàloga entre els 
termes generals de la successió, o bé que es fa l'operació anàloga entre cadascun dels termes de cada 
successió.
Veiem unes proposicions senzilles en primer lloc:
-Si xn → a  llavors  -xn → -a
-Si  xn → ∞ llavors -xn → −∞
-Si  xn → −∞ llavors -xn → ∞

-Si xn → ∞ llavors xn
1
k → ∞ on k ϵ N

Límit d'una suma i d'una diferència
Podem resumir els casos de l'operació suma entre dos successions en la següent taula, noteu que hi 
ha casos indicats com “Ind” on cal examinar cada cas per determinar el seu límit; s'anomenen casos 
d'indeterminació. 

lim  xn

lim yn + a ∞ −∞

b a+b ∞ −∞

∞ ∞ ∞ Ind
−∞ −∞ Ind −∞

Taula que dóna el límit: lim (xn + yn)

Veiem com ∞ + −∞ és un cas d'indeterminació.

De la mateixa manera en l'operació resta podem tenir els següents casos:

lim  xn

lim yn - a ∞ −∞

b a-b ∞ −∞

∞ −∞ Ind −∞

−∞ ∞ ∞ Ind
Taula que dóna el límit: lim (xn – yn)

Veiem com ∞ - ∞ és un cas d'indeterminació.
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Límit d'un producte
De forma anàloga podem definir les operacions entre successions que es multipliquen:

lim  xn

lim yn · -a 0 +a ∞ −∞

-b +ab 0 -ab −∞ ∞

0 0 0 0 Ind Ind
+b -ab 0 +ab ∞ −∞

∞ −∞ Ind ∞ ∞ −∞

−∞ ∞ Ind −∞ −∞ ∞
Taula que dóna el límit: lim (xn · yn)

Com veiem el cas 0 · ∞ és una indeterminació.

En la següent taula determinem el mateix pel cas d'un quocient entre successions:

lim  xn

lim yn / -a 0 +a ∞ −∞

-b a
b

0 −a
b

−∞ ∞

0 ±∞ Ind ±∞ ±∞ ±∞

+b −a
b

0 a
b

∞ −∞

∞ 0 0 0 Ind Ind
−∞ 0 0 0 Ind Ind

Taula que dóna el límit: lim (xn / yn)

Com veiem els casos  
0
0 i  ∞

∞ són casos d'indeterminació i fixem-nos com apareixen alguns 

casos on la indeterminació està en el signe de l'infinit com per exemple 
−a
0

=±∞ .

Límit de successions que tenen per terme general un polinomi en n
Els monomis de la forma a x m amb m ≥ 1 són sempre divergents, cap al  ∞ . 
Si el signe del coeficient el canviem −a x m la successió és divergent cap al −∞ .
Podem generalitzar aquestes idees i dir:
-Les successions que tenen el terme general expressat com a polinomi en n són sempre divergents i 
que el signe de la divergència el marca el signe del coeficient del terme de més grau en n.

Límit de successions que tenen per terme general un quocient entre polinomis en n
Ens trobarem amb la indeterminació de tipus ∞

∞ i caldrà emprar alguna tècnica adequada per a 
resoldre cada cas. Una tècnica útil resulta la de dividir numerador i denominador per n elevat a la 
màxima potència trobada en el quocient.
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L'anàlisi de quocients entre polinomis permet trobar les següents conclusions:

-Té límit 0 si el grau del numerador és menor que el del denominador.
-Té  límit  igual  al  quocient  dels  coeficients dels  termes  de  grau més  gran  del  numerador  i  del 
denominador si aquests coeficients són del mateix grau.
-És  divergent si el grau del numerador és més gran que el grau del denominador, i tendeix cap a 
∞  si els coeficients dominants del numerador i denominador tenen igual signe, o bé tendeix 

cap a −∞ si tenen signe diferent.

Límits amb arrels
La primera cosa que cal mirar és si les normes generals no donen indeterminació, quan això no 
passa caldrà aplicar una tècnica per resoldre-la. Cal dir que en aquests casos entenem que dels dos 
signes d'una arrel ±a ens quedem amb el positiu si no es diu el contrari.
La tècnica de dividir  per la  màxima potència també es podrà aplicar aquí (en sentit  ampli,  per 
exemple la màxima potència pot ser n3/2).
Una altra tècnica útil serà la de multiplicar i dividir pel conjugat, veiem un exemple:

Exemple: lim xn de n25n−n2−3n arribem a la indeterminació ∞−∞ , 
si multipliquem i dividim pel conjugat,

xn = n25n−n2−3n · n25nn2−3n
n25nn2−3n

= ...= 8n
n25nn2−3n

i en aquest cas arribem 

a una altra indeterminació, més senzilla, del tipus ∞
∞ , que resoldrem dividint pel terme de major 

grau que és n en aquest cas:

xn = 8
n25n

n
n2−3n

n

=... = 8

15
n
1−3

n
cosa que es resol en lim xn = 8

2
= 4 .

Límits i potències
Alguns exemples on l'exponent és un nombre fix són:

n3 → ∞                 n
1
2 =n → ∞

n−5= 1
n5 → 0                 n

− 1
3 → 0

Podem resumir els resultats en les següents proposicions:

1. Si xn → ∞ i p/q ϵ Q (racionals) tal que  p/q > 0 llavors xn
p/q → ∞

2. Si xn → ∞ i p/q ϵ Q (racionals) tal que  p/q > 0 llavors xn
-p/q → 0

3. Si a > 1, llavors an → ∞ i a-n → 0
4. Si 0 < a < 1, llavors an → 0 i a-n → ∞
5. Si  a > 1 i xn → ∞ la successió de terme general a xn té límit ∞
6. Si  a > 1 i xn → −∞ la successió de terme general a x n té límit 0
7. Si 0 < a < 1 i  xn → ∞ la successió de terme general a xn té límit 0
8. Si 0 < a < 1 i  xn → −∞ la successió de terme general a xn té límit ∞

Quan tant l'exponent com la base són variables el límit serà igual al límit de la base elevat al límit 
de l'exponent, però hi ha casos d'indeterminació com 00 , ±∞0 i 1±∞ .
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El nombre e
De tots els casos d'indeterminació, quan estudiem límits de successions donades per potències, el 
més important és el del tipus 1±∞ (pensem que no es tracta en que la base sigui el nombre 1 sinó 
en què la base és una successió que tendeix a 1).
Veiem aquestes dues successions:

xn =11
n  → 0       i   xn = n  → ∞

I la potència de totes dues successions xn = 11
n


n

és un cas d'indeterminació 1∞ , 

però es  comprova en cursos  més avançats  que el  seu límit  és el  nombre e,  que és  un nombre 
irracional de valor e=2.71828.

Per tant diem que lim xn = 11
n

n

= e i anàlogament lim xn = 1−1
n

n

= 1
e

.

Finalment si xn és una successió divergent la successió de terme general:

1 1
xn


xn

té per límit el nombre e, i de fet 1− 1
xn


xn

té límit 
1
e .

Per resoldre aquest tipus de successions cal aplicar algunes tècniques, veiem dos exemples:

Exemple: Trobeu el límit de la successió yn =  n7
n1


n1

Operem la base sumant i restant la unitat i després fem la inversa de la inversa per deixar un 1 al 

numerador
n7
n1

= 1n7
n1

−1=1 6
n1

= 1 1
n1

6
i si anomenem xn = n1

6 que és el terme 

general  d'una  successió  divergent,  podem  observar  que  l'exponent  n1 és  justament 

n1 = 6 xn i per tant podem substituir la successió per la següent yn =  n7
n1


n1

= 1 1
xn


6xn

de 

la qual podem dir que el límit és e  6    (límit de la base 1 1
xn


xn

, e, elevat al límit de l'exponent, 6)

Exemple: Trobeu el límit de la successió yn =  n7
n1


3n−5

Observem que part de la base és la mateixa que en l'anterior exemple, per tant l'escriurem com 

xn = n1
6 i  ara  caldrà  relacionar  aquesta  successió  amb l'exponent  3n−5 ,  la  manera  més 

general és mitjançant l'expressió wn = x n

wn

xn
i llavors el límit que volem calcular serà 

yn =  n7
n1


3n5

=1 1
xn


xn
wn

xn i operarem 
wn

xn
per obtenir  

wn

xn
= 18n−30

n1 que té per límit 18, 

per tant el límit de la successió yn  serà e  18   (límit de la base elevat al límit de l'exponent).

Nota:  Es  poden  resoldre  aquests  casos  de  potencies  arribant  a  expressions  com  e∞=∞ , 

e0 = 1 o bé e−∞= 1
e∞ = 0 que no són casos d'indeterminació.
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Tema-6 Funcions ITema-6 Funcions I
Introducció
Una  funció  és  una  regla  que  permet  calcular  valors  d'una  magnitud  determinada  (variable 
dependent) coneguts els valors d'una altra magnitud (variable independent).
De manera més precisa: Una funció és una aplicació entre dos conjunts (A i B), de manera que a 
cada element del primer conjunt (anomenat element original x) li correspon un element del segon 
conjunt (anomenat element imatge y):

f: A → B
   x  → y
Per  indicar  que l'element  original  (x) del  conjunt  A es correspon amb l'element  imatge (y)  del 
conjunt B s'escriu f(x)=y.
Perquè la funció estigui ben definida, cal que es coneguin els dos conjunts A i B, el de sortida A 
s'anomena domini de la funció, i el d'arribada B s'anomena recorregut de la funció.
Malgrat  això,  generalment  només  es  donen  expressions  per  a  calcular  la  imatge  d'un  element 
qualsevol del domini.

Representació gràfica d'una funció 
Donada una funció del tipus f:  R → R (reals  en els  reals)  es podrà representar  gràficament si 
escollim dos eixos de coordenades que seran dues rectes perpendiculars graduades. La representació 
gràfica de la funció serà la de representar totes les parelles (x, y) corresponents a la funció.

Domini i recorregut
El conjunt dels nombre reals que tenen imatge per a la funció és el domini (D) d'aquesta funció.

Exemple: Calculeu el domini de la funció f x = x5
x2−6x8

, el domini de la funció seran tots 

aquells elements x els quals tenen element f(x), és a dir, tots els reals excepte aquells que fan que el 
denominador sigui zero (ja que llavors f(x) seria infinit i es considera que no té imatge). En concret 
si trobem les arrels del denominador que són x=2, x=4, podem dir que el domini de la funció serà 
D=R – {2,4} (tots els reals excepte 2 i 4).

1.Funcions de la forma f x = g x 
h x 

El domini serà D=R-{arrels de l'equació h(x)=0}.

2. Funcions de la forma f x = g x 
1
n és a dir arrels d'índex n on n és parell.

El domini serà D=g(x) ≥  0.

Exemple: Calculeu el domini de la funció  f x = 3x−8 , la funció està definida sempre que 
3x-8 ≥  0 per tant x ≥ 8/3, així que el domini serà D=[8/3, ∞ ).

3. Funcions definides a trossos
Són aquelles  funcions  en  les  quals  l'expressió  que s'ha d'utilitzar  depèn del  valor  de  l'element 
original, així per exemple:

f x =3x1 si x < 3
f x =x3−1 si -1 ≤ x < 2
f x =5x1 si x ≥ 4
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Per aquest tipus de funció, el domini serà precisament els intervals d'x que hi  figuren en la seva 
definició. En el cas de l'exemple, el domini serà D=( ∞ , -3) ∪ [-1,2) ∪ [4, ∞ ).
Recordem que () indica no inclòs i que [] indica inclòs, i ∪ unió. De totes formes, cal veure que en 
cada funció definida en cada tros no apareguin indeterminacions, cas en el que el domini seria més 
petit que la suma dels dominis de cada tros.

4.Funcions definides gràficament
Ho veurem amb el següent exemple de funció:
El seu domini serà
D=[-3,4] ∪ (5, −∞ )
Per tant el punt buit es considera fora del domini.

Recorregut de la funció
El conjunt de nombres reals que són imatge per a una funció determinada són el  recorregut de la 
funció. Es pot pensar que no tots els nombres del segon conjunt B són imatge d'algun element del 
primer conjunt. Podem dir que el recorregut és com el domini però de les f(x).

Funcions injectives, exhaustives i bijectives
Funció injectiva: Una funció és injectiva quan dos elements diferents del seu domini tenen imatges 
diferents per a la funció.
f(x) serà injectiva si i només si f(a) ≠ f(b).
Es pot comprovar que una funció és injectiva fent f(a)=f(b) i arribant a l'expressió a=b, fet que ens 
indicaria que no hi pot haver dos valors de x amb la mateixa f(x).  Per contra si  fent f(a)=f(b) 
arribem a una expressió com a2=b2 o similars, f(x) no seria injectiva ((-3)2=32 per exemple).

Funció exhaustiva: Una funció és exhaustiva si el seu recorregut és  tot el conjunt dels nombres 
reals. És a dir, si tot nombre real és la imatge d'un element del domini de la funció.
Una funció és pot saber si es exhaustiva si fem f(x)=t i aquesta equació té solució per qualsevol 
valor de t.

Funció bijectiva: Una funció és bijectiva quan és injectiva i a més exhaustiva.

Operacions amb funcions
Primer definim dues funcions iguals f(x) i g(x) si f(x)=g(x) per tot x. Vegem ara la definició de les 
operacions entre funcions:
Funció suma:  f g x = f xg x 
Funció resta:   f −g x = f x −g x   
Funció producte:  f · g x = f x g x

Funció quocient:  f
g
 x= f x 

g x  sempre que g(x) ≠0

També definim algunes funcions especials:
Funció zero: És l'element neutre de la suma de funcions 0(x), ja que f(x) + 0(x)=f(x).
Funció unitat: És l'element neutre del producte de funcions 1(x), ja que f(x) · 1(x)=f(x).
Funció oposada: És aquella funció -f(x) que fa zero la suma, és a dir f(x)+(-f(x))=0
Funció inversa: Aquella funció 1/f(x) que fa 1 el producte, és a dir f(x) · 1/f(x)=1.
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Composició de funcions
A més de les operacions ja esmenades entre funcions, hi ha una manera d'obtenir una funció a partir 
d'unes altres anomenada composició.
Definim la funció composta de dues funcions f(x), g(x) i la representem com g o f a la què calcula 
les imatges dels elements x segons l'expressió: (g o f)(x) = g(f(x)).
A l'element x s'aplica primer f(x) i  g(x) s'aplica després a f(x) com si fos x.
També podem composar més de dues funcions cosa que es denotaria com h o g o f = h(g(f(x))), etc.

Funció recíproca de la funció composta
La funció  recíproca de la funció composició d'una funció  injectiva és aquella funció f-1 tal que 
donada la funció inicial i dos valors a i b,  f(a)=b llavors f-1(b)=a. Per tant f-1(x) es relaciona amb 
f(x) en sentit contrari pel que fa a la composició.
Per calcular la funció recíproca es procedeix a aïllar la variable x, i un cop fet això, es substitueix la 
variable x per la y i resulta la funció recíproca.

Exemple: Trobeu la funció recíproca de f x = y=3x5 , cal aïllar x x = y−5
3 i bescanviar x 

i y arribant a y = x−5
3 i aquesta funció és la recíproca, per tant f −1x = x−5

3 .

Funció identitat de la funció composta
La funció identitat I(x) pel que fa a la composició és aquella que compleix I(x) = f -1 o f = f o f-1.
Per tant un element b que f-1 converteix en a després f convertirà de nou en b. Aquest doble procés 
és el que fa la funció identitat.

Funcions creixents i decreixents
Si en augmentar el valor de x la funció y també augmenta diem que la funció creix.
Contràriament, si en augmentar el valor de x la funció y disminueix, diem que la funció decreix.
Formalment direm que:
f(x) és creixent en a, si existeix un interval que contingui a tal que per a les x d'aquest interval es 
compleix que si x<a,  f(x) < f(a) i si x>a, f(x) > f(a).
f(x) és decreixent en a, si existeix un interval que contingui a tal que per a les x d'aquest interval es 
compleix que si x>a,  f(x) > f(a) i si x<a, f(x) < f(a).

Quan en un cert interval la funció passa de ser creixent a decreixent diem que es troba en un màxim 
local, i anàlogament quan en un cert interval la funció passa de ser decreixent a creixent diem que 
es troba en un mínim local. Hi ha un tercer cas, en el què la funció passa de ser convexa a còncava 
(o viceversa) i la funció diem que presenta un punt d'inflexió. 

Il·lustrem aquests conceptes:
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Tema-7 Funcions II: Límits i continuïtatTema-7 Funcions II: Límits i continuïtat
Introducció
En aquest capítol estudiarem quin comportament tenen les funcions en variar els valors de x, quan 
aquests s'acostin a un cert valor α i veurem com, al seu torn, varia la imatge f(x) que potser tendirà a 
un altre valor β, o bé oscil·larà, o bé és farà molt gran o molt petita, o fins i tot no existirà en els 
reals. Per estudiar el comportament de les funcions enfront diferents valors del terme x utilitzarem 
el concepte de límit, similar a l'aplicat en les successions.

Límit d'una funció
Si y=f(x) és una funció real de variable real, i   α,  β són nombres reals o bé són ±∞ direm que el 
límit de la funció f quan x tendeix a  α és  β i escriurem:

lim
x

f x= 

Si es verifica que considerant qualsevol successió xn de nombres reals tal que xn → α, llavors la 
successió de les imatge té límit  β,  f(xn) →  β.
Pel que sabem de les successions si lim

x
f x existeix, només pot prendre un valor.

El mètode general del càlcul del límit d'una funció quan  x → α el trobarem fent substituir x per α 
en la funció, però tenint en compte que:
a) Farem servir els convenis amb l'infinit com en les successions.
b) En substituir x per ±∞ també caldrà fer ús d'aquests convenis.
c)  Restaran  per  resoldre  els  casos  d'indeterminació,  com  per  exemple  ∞−∞ ,  ±∞ ·0 , 
±∞
±∞ , 00 , 1±∞ entre d'altres.

I per altra banda, en calcular lim
x 

f x=  , haurem de deduir què ocorre quan f(x) →  β i veure 
de quin recurs disposem per aconseguir que  x → α.

Podem dir també, com a definició, que si lim
x

f x=  resulta que quan els valors de x s'acosten a 
α, els de f(x) s'acosten a  β. És per això que cal que existeixi un  entorn del punt  α, ( α-r,  α+r) 
excepte potser el valor  α, en el domini de la funció f(x) si volem estudiar el límit.

Interpretació gràfica, continuïtat
Es verifica que si lim

x 
f x=   el gràfic de la funció y=f(x), a prop del punt  α, es veu com una 

línia que passa per (α, β) on potser hi falta el propi punt (α, β).

Funció contínua: Una funció f(x) és contínua per a x=α si:
-Està definit f(α) (no hi ha indeterminació).
-Es compleix que  lim

x 
f x= f  .

És a dir, una funció y=f(x) és contínua en  x=α si pel fet de prendre valors de x tant pròxims a  α 
com calgui, podem aconseguir que f(x) assoleixi valors tant pròxims a f(α) com calgui.
Una altra definició, complementaria, ens diria que una funció y=f(x) és contínua per  x=α, si a prop 
del punt ( α, f(α)) el gràfic de la funció y=f(x) és una línia contínua que passa per l'esmentat punt.

Una funció serà contínua en tot  el  seu domini si  per a  tots el  punts x=α tenim definit  el  límit 
lim
x

f x .
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Existència del límit lim
x

f x però discontinuïtat en  x=α
Dues possibles causes de discontinuïtat són:

1. El límit no està definit (és indeterminat).
2. El límit està definit però lim

x
f x  ≠ f( α)

Aquest dos casos de discontinuïtat reben el nom de discontinuïtat evitable. 
Rep aquest nom perquè la funció g(x) molt similar a f(x) construïda de la següent manera sí que és 
contínua:  g(x) = f(x) si x ≠  α
                 g(x)= lim

x 
f x si x=α

I per tant podem evitar la discontinuïtat treballant amb la funció g(x) enlloc de la f(x).

Exemple: La funció f x = x4−1
x−1

no és contínua per x=1; tot i que existeix el límit lim
x1

f x , 

el valor de la imatge f(1) no està definit. Ara bé la funció g(x) definida com:

g  x= x4−1
x−1

si  x ≠  1 i g  x= f 1=4 sí que és contínua en x=1.

Límits laterals
Alhora de calcular un límit numèricament podem acostar-nos a α, ja sigui per  la dreta, és a dir 
prenent valors x tal que x> α o bé per l'esquerra, prenent valors de x tal que  x< α. En aquest apartat 
veurem com formalitzem aquesta idea.

Es diu que el  límit per l'esquerra de la funció y=f(x) per x=α és  β,  lim
x-

f x = , si prenent 
qualsevol successió de nombres reals xn tal que xn → α, essent xn < α, es verifica que la successió de 
les imatges tendeixen a  β, f(xn) →  β.

Anàlogament:
Es diu que el  límit  per la dreta de la funció y=f(x) per x=α és  β,  lim

x+
f x=  ,  si prenent 

qualsevol successió de nombres reals xn tal que xn → α, essent xn > α, es verifica que la successió de 
les imatges tendeixen a  β, f(xn) →  β.

El  límit  lim
x

f x=  existeix,  si  i  només  si,  els  límits  laterals  lim
x-

f x  i  lim
x+

f x

coincideixen en el seu valor.

Aquest  enunciat  permet  definir  un  altre  tipus  de  discontinuïtat  en  un  punt,  l'anomenada 
discontinuïtat de salt:
Una  funció  és  discontínua en  x=α  si,  tot  i  que  existeixen  els  dos  límits  laterals,  aquests  no 
coincideixen en el seu valor.

Límits infinits en x=α
Direm que  lim

x
f x=∞ pel fet  que en prendre valors de x tant pròxims a  α com calgui, 

podem aconseguir que els valors de f(x) es facin tant grans com vulguem.
De manera similar, direm que lim

x
f x=−∞ pel fet que en prendre valors de x tant pròxims a  α 

com calgui, podem aconseguir que els valors de f(x) es facin tant petits com vulguem.

Pot passar que en un determinat punt els dos límits laterals siguin infinits però de signe contrari.
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Una funció y=f(x) té una discontinuïtat infinita en el punt x=α si lim
x

f x=±∞ i la recta 
x=α s'anomena asímptota vertical de la funció.

Una asímptota és una recta que s'acosta indefinidament a una corba.

Límits a l'infinit
Si ens plantegem un límit tal que x → ±∞  haurem de pensar que escollim una successió xn amb 
límit ±∞ i que estudiem les imatges d'aquesta successió tot veient cap a on tendeix f(xn).

Límit finit a l'infinit: Asímptota horitzontal
Diem que lim

x∞
f x = , essent β real, si pel fet de prendre valors de la variable tan grans com 

sigui necessari podem aconseguir que els valor de la funció siguin tant pròxims a β com vulguem.
Si es verifica que lim

x∞
f x = diem que y=β és una asímptota horitzontal de la funció en la part 

positiva de l'eix x. 

Anàlogament pel −∞ , diem que lim
x−∞

f x = , essent β real, si pel fet de prendre valors de 
la variable negatius i tan grans com sigui necessari en valor absolut, podem aconseguir que els valor 
de la funció siguin tant pròxims a β com vulguem.
Si es verifica que lim

x−∞
f x = diem que y=β és una asímptota horitzontal de la funció en la part 

negativa de l'eix x. 

Límits infinits a l'infinit
Falta per analitzar els casos de límits quan x  → ±∞ i la funció també tendeix cap a l'infinit.
En concret seran quatre els casos a considerar: lim

x∞
f x =∞

                                                                           lim
x−∞

f x =∞

                                                                           lim
x∞

f x =−∞

                                                                           lim
x−∞

f x =−∞

Definirem el primer cas, diem que  si  lim
x∞

f x =∞  podem aconseguir que els valors de la 
funció siguin positius i tan grans com vulguem, tot prenent valors de la variable x tant grans com 
faci falta. Els altres casos es definirien de manera similar.

Exemple final: Analitzem la funció y= f x = x
x−12· x22

de manera gràfica i

 analíticament; 
lim
x1

f x=∞ i coincideixen els límits laterals, 
lim
x−2

f x =−∞ i coincideixen els límits laterals, 
lim
x0

f x= 0 ,
lim

x∞
f x = 0 i lim

x−∞
f x = 0 , 

asímptotes verticals x=1 i x=-2, 
asímptota horitzontal y=0, domini D=R-{-2, 1}.
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Tema-8 Funcions III: Càlcul de límitsTema-8 Funcions III: Càlcul de límits
Introducció
En aquest capítol veurem algunes tècniques per calcular els límits de funcions, particularment quan 
el mètode general de substitució ens doni com a resultat una indeterminació, del tipus per exemple: 

∞−∞ , ±∞ ·0 , 
0
0 , ±∞

±∞ etc.

Operacions amb funcions que tenen límits finits
Es verifiquen els següents resultats:
a) El límit d'una suma és la suma dels límits; lim  f x g  x= lim f x lim g x  .
b) El límit d'una diferència és la diferència de límits; lim  f x −g x=lim f  x−lim g  x .
c) El límit d'un producte és el producte dels límits; lim  f x · g x=lim f  x · lim g  x .
d) El límit d'un quocient en què el denominador té límit diferent de zero és el quocient dels límits;

lim f  x 
g  x

= lim f  x 
lim g x  si lim g x  ≠ 0.

e) El límit d'un quocient en què el numerador té límit finit diferent de zero, i el denominador té límit 
zero és ±∞ on tenim una indeterminació en el signe de l'infinit que caldrà estudiar;

lim f x 
g  x

=±∞ si lim f x ≠ 0 i lim g x =0 .

f) El límit d'un quocient en què tant el numerador com el denominador tenen límit  zero no es pot 
saber quant val a priori i cal determinar-lo per alguna tècnica especial.

lim f x 
g  x

= Ind Si lim f x=0 i lim g x =0 .

Com a aplicació d'aquestes propietats, podem esmenar les següents referides a la  continuïtat de 
funcions:
-La suma de dues funcions contínues és una funció contínua.
-La diferència de dues funcions contínues és una funció contínua.
-El producte de dues funcions contínues és una funció contínua.
-El quocient de de dues funcions contínues és una funció contínua, excepte per aquells valors de x 
que anul·len el denominador.
-Una  propietat  extra:  La  funció  composta de  dues  funcions  contínues  és  una  funció  contínua. 
Aquesta propietat també funciona pels casos del límit en un punt.

Operacions amb funcions que tenen límits infinits
Es verifiquen els següents resultats:
a) La suma d'una funció amb límit ∞ i una funció amb límit finit té límit ∞ .
b) La suma d'una funció amb límit −∞ i una funció amb límit finit té límit −∞ .
c) La suma de dues funcions que tenen límit ∞ té límit ∞ .
d) La suma de dues funcions que tenen límit −∞ té límit −∞ .
e)  Si  sumem una  funció  amb  límit  ∞ amb  una  altre  de  límit  −∞ arribarem  a  una 
indeterminació que caldrà resoldre-la veien quin sumant és el dominant.
f) Si dues funcions tenen límit ∞ , la funció producte també té límit ∞ i aplicarem el criteri de 
signes per determinar si és ∞ o bé −∞ .
        En particular pel que fa a polinomis a l'infinit es verifiquen les relacions:
        Si n ϵ N lim

x∞
xn =∞                        Si n ϵ N i n imparell lim

x−∞
xn =−∞

        Si n ϵ N i n parell lim
x−∞

xn =∞
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g) Si una funció té límit ∞ i una altra funció té límit finit diferent de zero, la funció producte té 
límit ∞ (amb els signes que correspongui).
         En particular pel que fa a polinomis a l'infinit es verifiquen les relacions:
         Si n ϵ N i c>0 lim

x∞
cx n =∞                    Si n ϵ N i c>0 lim

x∞
−cxn =−∞

         Si n ϵ N, n parell i c>0 lim
x−∞

cx n =∞      Si n ϵ N, n parell i c>0 lim
x−∞

−cxn =−∞

         Si n ϵ N, n imparell i c>0 lim
x−∞

cx n =−∞   

         Si n ϵ N, n imparell i c>0 lim
x−∞

−cxn =∞

h) Si una funció té límit ∞ i una altra funció té límit zero, no podem saber el resultat a priori del 
límit del producte. Caldrà fer un anàlisi.
i)  Una  funció  que  resulta  de  dividir una  funció  amb  límit  ∞ al  numerador  i  límit  finit  al 
denominador té límit ∞ (amb els signes que calgui i que quan el denominador tingui límit zero 
caldrà estudiar).
j) Una funció que resulta de dividir una funció amb límit finit (numerador) entre una funció amb 
límit ∞ al denominador, té límit 0.
k) El quocient entre dues funcions amb límit ∞ caldrà estudiar-lo en cada cas.

Tècniques pel càlcul de límits
Seguirem el següent procediment general:

1. Si fem un límit del tipus lim
x 

f x començarem per substituir x per α i potser arribarem a 
un límit determinat (caldrà tenir present les regles de l'infinit).

2. Si volem calcular un límit del tipus  lim
x∞

f x  o  lim
x−∞

f x  començarem igualment 
per la substitució de x per ±∞ i veurem si arribem a una situació determinada. Si no és el 
cas haurem de modificar la funció adequadament per poder calcular el límit (les tècniques de 
les successions ens serviran en aquest cas).

Límits de polinomis i quocients de polinomis quan x→α on  α ϵ R
Considerem un polinomi general de grau m: p x =cm xmcm−1 xm−1...c2 x2c1 xc0

per a calcular el límit lim
x

p x amb α ϵ R és suficient substituir x per  α ja que els polinomis són 

funcions contínues, lim
x

p x= p .

Quan ens trobem en un quocient de polinomis, f x = p x
q x , es poden presentar tres casos:

1. El límit del denominador ens dóna diferent de zero,  q  ≠ 0, en aquest cas el mètode de 

substitució ja ens dona el valor del límit que serà lim
x 

f x= p 
q  .

2.  Tant  el  límit  del  numerador  com  el  denominador  són  zero  
0
0 ,  en  aquest  cas  caldrà 

descompondre'ls aplicant Ruffini ja que es compleix la següent relació:

lim
x

px 
qx 

= lim
x 

 x− p ' x 
 x−q ' x

=lim
x

p ' x 
q ' x  on  el  factor  x− l'hem  trobat  aplicant  Ruffini 

essent  α una arrel comuna del numerador i del denominador. Si el quocient 
p ' x 
q ' x  ens torna a 

donar indeterminat s'aplica de nou la mateixa recepta.
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Exemple: Calculeu el límit  lim
x1

x2−4x3
x 24x−5

, per la substitució arribem a 
0
0 i caldrà aplicar la 

tècnica explicada abans lim
x1

x2−4x3
x 24x−5

= lim
x1

x−1x−3
x−1x5

= lim
x 1

x−3
x5

=−1
3 .

Fixem-nos com en eliminar el factor  x−1 , que era la font de la indeterminació, hem pogut 
resoldre el límit.

3. El límit del denominador és zero i el del numerador no. En aquest cas el límit és ±∞ on caldrà 
determinar el signe amb algun estudi (ens pot ajudar la descomposició del polinomi per Ruffini).

Límits de polinomis i quocients de polinomis a l'infinit
Considerem un polinomi general de grau m: p x =cm xmcm−1 xm−1...c2 x2c1 xc0 , per a 
calcular  els  límits  lim

x∞
px  i  lim

x−∞
px  podrem  basar-nos  en  les  regles  apreses  en  les 

successions. Hem de saber que el límit de p(x) és sempre ∞ on el signe coincidirà amb el signe 
del coeficient de més grau (el dominant), és a dir:

lim
x∞

px = lim
x∞

cm xm
o bé lim

x−∞
px = lim

x−∞
cm xm

Aquesta  regla  ens  serviria  per  resoldre  situacions  del  tipus  ∞−∞ que  a  priori  serien 
considerades com indeterminades.
Concretament ens trobarem amb tres situacions respecte el quocient de polinomis:

1. Si el numerador és de grau més petit que el denominador, el límit és zero.
2. Si el numerador i el denominador són del mateix grau, el límit coincideix amb el quocient 

dels seus coeficients.
3. Si el numerador és de grau més gran que el denominador, el límit és ∞ i per determinar el 

signe pensarem en el signe dels termes dominant en el  numerador i denominador.
Cal  fer  notar  que aquestes regles també s'apliquen en quocients on apareguin  arrels quadrades, 
cúbiques, etc, on el grau major en sentit ampli seria per exemple 3/2, etc.

Nota avançada: En funcions que siguin  potències podrem aplicar allò après de la successió amb 
límit el nombre   e   quan arribem a indeterminacions 1±∞ , per altra banda es pot demostrar que: 
-El límit d'un logaritme (es veurà desprès aquesta funció) és el logaritme del límit.
-El límit d'un sinus o cosinus és el sinus o cosinus del límit.
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Tema-9 Funcions IV: Ampliació (1Tema-9 Funcions IV: Ampliació (1erer Btx) Btx)
Introducció
En aquesta secció veurem com el concepte de  derivada en un punt es pot utilitzar per a definir 
ràpidament els entorns de creixement i decreixement d'una funció, així com per a la determinació 
d'extrems locals (màxims i mínims) i punts d'inflexió.

Creixement i decreixement
Si ens fixem en la següent figura, és clar que podem dir:

Si  f x   és derivable en el punt a i  f ' a0 la 
funció és creixent en aquest entorn.
Si  f x  és derivable en el punt a i  f ' a0 la 
funció és decreixent en aquest entorn.

Recordem que la derivada en un punt coincidia amb el 
pendent de la recta tangent, que és positiu en la figura de l'esquerra i negatiu en la de la dreta.

Màxims i mínims locals (extrems locals)
Direm que una funció derivable presenta un màxim o 
un  mínim local en el punt  a si  f ' a=0 , tal com 
mostra la figura, el pendent de la recta tangent, en els 
dos casos, és nul:
Ara bé, això es tracta d'una condició necessària, però 
no  suficient,  i  cal  usar  la  derivada  segona,  tal  que 
direm: 
Si f ' a=0 i f ' ' a 0 llavors el punt a correspon amb un màxim local.
Si f ' a=0 i f ' ' a 0 llavors el punt a correspon amb un mínim local.
Quan f ' ' a = 0 no podrem assegurar la condició d'extrem i caldrà fer un altre estudi.

Concavitat, convexitat, punts d'inflexió
Fixem-nos en la següent figura: 
Direm que en un entorn la funció és còncava si
els  valors que pren la  recta tangent en el  punt   són 
sempre menors que els de la pròpia funció.
Contràriament,  quan  els  valors  de  la  funció  són 
menors  que els  que pren la  recta  tangent,  llavors la 
funció és convexa.
Ara bé, l'eina de la derivada segona en un punt ens ajudarà a definir-ho. 
Direm que una funció f x   és còncava en el punt a si f ' ' a 0 .
Direm que una funció f x   és convexa en el punt a si f ' ' a 0 .
Quan f ' ' a = 0 llavors la funció no és ni còncava ni convexa, i presenta un punt d'inflexió.
En l'entorn d'un punt d'inflexió,  la funció passa de ser còncava a convexa o viceversa, tal  com 
mostra la figura:
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De nou, la derivada en un punt ens permetrà definir el tipus de punt d'inflexió, i direm que:

Si una funció f x  és tal que f ' ' a = 0 i f ' ' ' a ≠0 el punt a és un punt d'inflexió.
A més, si f ' ' ' a 0 la funció passa de ser còncava a convexa i si f ' ' ' a 0 la funció passa 
de ser convexa a còncava.

Pel tot el que hem dit, podem fer un resum final:
f x  és derivable i existeix en el punt a.

    f ' a0 la funció és creixent en el punt.
    f ' a0 la funció es decreixent en el punt.
                f ' ' a 0 la funció és còncava en el punt.
                f ' ' a 0 la funció és convexa en el punt.

    f ' a=0 la funció presenta un extrem local.
              f ' ' a 0 la funció és un màxim en el punt.
              f ' ' a 0 la funció és un mínim en el punt.

    f ' ' a =0 i f ' ' ' a ≠0 la funció presenta un punt d'inflexió.
                                       f ' ' ' a 0 la funció passa de ser còncava a convexa.
                                       f ' ' ' a 0 la funció passa de ser convexa a còncava.

O bé expressat en forma esquemàtica:

                                  f ' a0 creixent      f ' ' a 0  còncava
                                                                          f ' ' a 0  convexa

  f ' a existeix 
                i                 f ' a0 decreixent    f ' ' a 0 còncava
  f a  existeix                                               f ' ' a 0 convexa
                                                                             

                                  f ' a=0 extrem   f ' ' a 0 màxim
                                                                     f ' ' a 0 mínim
                                                                     
                                  f ' ' a =0  i f ' ' ' a ≠0 inflexió     f ' ' ' a 0 còncava-convexa
                                                                                                      f ' ' ' a 0 convexa-còncava

Nota: Pensem que la segona derivada, per fer una analogia, seria com l'acceleració en física, que és 
la segona derivada de la posició. Recordem que sempre apunta cap on es corba la trajectòria. Això 
ens pot servir per saber intuïtivament els resultats sobre la concavitat/convexitat i el tipus d'extrem.

Problemes d'optimització
El fet que una funció es fa màxima o mínima en realitzar l'equació f ' x=0 ens permet trobar 
aquells  punts  tals  que  l'optimitzen.  Això  s'utilitza  en  els  anomenats  problemes  d'optimització. 
Caldrà expressar la magnitud que volem optimitzar com a funció d'una variable, derivar-la i trobar 
aquells valors de la variable que la fan zero. En aquest tipus d'exercicis sempre cal comprovar que 
els resultats tinguin sentit físic.
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Tema-10 Funcions V: Ampliació (1Tema-10 Funcions V: Ampliació (1erer Btx) Btx)
Introducció
Ampliarem l'estudi de la funció amb el concepte d'asímptota obliqua, el concepte de les simetries i 
l'aplicació de la  derivada en un punt per a trobar extrems, punt d'inflexió, zones de creixement i 
decreixement i per a estudiar la concavitat/convexitat de la funció.

Domini
Recordem els dominis d'alguns exemples de funcions.
Funció arrel de nombre parell: Només està definida quan el radicant és major o igual a zero.
Funció logaritme: Només està definida quan el nombre al qual apliquem el logaritme és positiu.
Funció exponencial: Només està definida quan la base és positiva.
Funció quocient: No està definida quan el denominador es fa zero.
Funció arcsinus, arcosinus: Només estan definides entre [-1 i 1].

Asímptota obliqua
Direm que una funció presenta una asímptota obliqua quan la funció f x   s'aproxima cada cop 
més a una recta, és a dir a una funció del tipus g  x= m x p , tal com indica la figura:

En aquest cas, calcularem el límit següent, que si és 
finit, ens donarà el valor de la pendent de g  x :

lim
x±∞

f x 
x

= m

Una vegada trobat el valor de m, trobarem el valor 
de l'ordenada a l'origen de g  x amb l'expressió:

lim
x±∞

f x −m x = p .
Caldrà,  però,  tenir  cura  amb  els  límits  i  estudiar 
separadament el que tendeix a ∞  i el de −∞ .

Simetries
La determinació de la simetria ens ajudarà a l'estudi global de la funció.
Direm que una funció és simètrica respecte l'eix d'ordenades si compleix que f x = f −x  .
Direm que una funció és simètrica respecte l'origen si compleix que f x =− f −x .

La funció de l'esquerra seria simètrica respecte l'eix d'ordenades, del tipus f x = x2 , la funció 
del centre seria simètrica respecte l'origen, del tipus f x = x3 , i finalment la funció de la dreta 
no tindria cap d'aquestes simetries.
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Representació gràfica de la funció
Tenint present tant criteris associats a la pròpia funció (com el domini) com criteris associats a la 
derivada primera, segona (i fins i tot tercera) de la funció en un punt, podrem aproximar-nos al 
traçat de la funció. Vegem els passos que hem de seguir:

1. Estudi del domini.

2. Estudi d'asímptotes verticals; Si lim
xa

f x=±∞ , x = a serà una asímptota vertical. Cal 
tenir cura d'estudiar els límits laterals perquè poden no coincidir.

3. Estudi d'asímptotes horitzontals; Si lim
x±∞

f x =b , y =b és una asímptota
horitzontal.

4. Estudi d'asímptotes obliqües; Si  lim
x±∞

f x =±∞ no hi ha asímptota horitzontal, i llavors 
calcularem els límits següents que hauran de ser finits:

lim
x±∞

f x 
x

= m   i  lim
x±∞

f x −m x = p ,  llavors  g  x= m x p serà una asímptota 

obliqua.

5. Talls en eixos X i Y;   El valor de f 0 i quins valors fan f x =0 .

6. Estudi  de  simetries;  Ja  sigui  respecte  l'eix  Y  f x = f −x o  respecte  l'origen 
f x =− f −x .

7. Estudis  de  creixement i  decreixement;  Quan  f ' x0 la  funció  és  creixent  i  quan 
f ' x0 la funció és decreixent.

8. Estudi d'extrems; Els màxims i mínims que compliran f ' a=0 i  f ' ' a 0 pel cas 
d'un mínim i f ' ' a 0 pel cas d'un màxim. 

9. Estudi de concavitat/convexitat; f ' ' x 0 per concavitat i f ' ' x 0 per convexitat.

10. Estudi de punts d'inflexió; Tals que f ' ' a =0 i f ' ' ' x ≠0 a més si f ' ' ' a 0 la 
funció passa de convexa a còncava, i si f ' ' ' a 0 la funció passa de còncava a convexa.

28



Tema-11 Funció exponencial i logarítmicaTema-11 Funció exponencial i logarítmica
Introducció
En una funció del tipus  f x =3x , les imatges es poden calcular per qualsevol valor de x, tot 
tendint cap a ∞  quan x → ∞ i tendint cap a zero quan x  → −∞ . Contràriament, quan 
la base de la funció és negativa i l'exponent una fracció parell, per exemple f x =−3

1
2 =−3 la 

imatge  no  existeix  en  els  nombres  reals  i  per  tant  la  funció  f x =−3x no  tindrà  una 
representació gràfica senzilla, sinó que farà salts. Aquest fet es té en compte per definir les funcions 
exponencials ja que es consideren amb base positiva sempre.

Funció exponencial
Les funcions de la forma f x = a x on a ϵ R i a és positiu s'anomenen funcions exponencials.
S'anomena base al nombre a, i x està en l'anomenat exponent.
Propietats
-La funció f(x) és contínua (el seu domini són els reals, i el seu recorregut el nombres ≥ 0).
-La funció f(x) és estrictament creixent quan a>1.
-La funció és estrictament decreixent quan a<1.
-Les  mateixes  propietats  que  s'apliquen  als  nombres  fraccionaris  també  és  poden aplicar  a  les 
funcions exponencials, en concret:

a a= a

a =a

ab =ab

També resulten les següents propietats:

a− = 1
a

a

a = a−  1
a



= 1
a

i  a
b



= a

b

-La funció exponencial és una funció injectiva.

Funció logarítmica
Degut a que les funcions exponencials són injectives, es possible definir la funció recíproca respecte 
la  composició.  Diem que  la  funció  exponencial  f x = ax té  la  seva  recíproca  en  la  funció 
logarítmica en base a, indicat com g  x=log a x .

En general la relació a p = q té la seva recíproca corresponent com loga q = p , així que podem 
esmentar que el logaritme en base a d'un nombre q és el nombre p al qual hem d'elevar a per obtenir 
el nombre q. Podem escriure, doncs que loga ax = x i també a loga x = x .

Propietats
-La funció logarítmica f x =loga x  és contínua, i té per domini els nombres ≥ 0 i per recorregut 
tots els nombres reals (que és el contrari al que passa amb les funcions exponencials).
-Els nombres negatius no tenen logaritme (es dedueix del domini).
-La base a de la funció logarítmica és sempre un nombre real positiu diferent de zero.
-La funció logarítmica és estrictament creixent quan a > 1.
-La funció logarítmica és estrictament decreixent quan a < 1.
-Es poden demostrar les següents propietats matemàtiques:

loga 1= 0 loga a =1 loga = logalog a (logaritme d'un producte)

loga
1


=− loga loga

 = loga− loga (logaritme d'un quocient)
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I respecte a les potències podem escriure: loga
 = loga i loga

1
 = 1


loga .

Per exemple, aquesta propietat ens permet dir que loga= loga
1
2 = 1

2
loga .

Canvi de base
Per calcular un logaritme en una certa base b coneixent els valors que pren el logaritme en una altra 

base a farem ús de la següent expressió: logb=
loga
loga b .

Logaritmes decimals i neperians
Diem que un logaritme és decimal quan la base és 10, i ho expressem com log10= log on la 
base queda per entesa. Diem que un logaritme és  neperià quan la base és el  nombre e,  tal  que 

loge =ln on utilitzem l'expressió “ln” per designar-lo.

Equacions exponencials i logarítmiques
Les equacions exponencials són aquelles que tenen la incògnita en l'exponent com per exemple:

5x2= 25 on veuríem fàcilment que x=0. 
Per resoldre aquestes equacions és útil el canvi de variable  a x = t  tenint present per exemple 

algunes relacions com a2x1 = a2xa , a x2 = a x a2 o bé a x−1 = a x

a
.

Les equacions logarítmiques són aquelles que tenen la incògnita afectada per la funció logarítmica, 
com per  exemple  log  x22= log 3 on  x=±1 ,  en  aquestes  equacions  cal  comprovar  que 
totes les solucions trobades són solució de l'equació realment.
Finalment  direm que  les  funcions  inverses  al  log  x  i  al  ln  x,  respectivament  10x i  ex,  venen 
incorporades a les calculadores i sovint reben el nom d'antilogaritme i així es possible trobar la 
solució  a  equacions  com  ln x=0.5 simplement  prenent  l'antilogaritme  de  0.5  que  serà 

x = e0.5 =1.65 .

Exemple: Resoleu l'equació exponencial següent 3x32− x = 10 .

Observem que  32− x = 32

3x = 9
3x per tant l'equació es pot reescriure com 3x 9

3x = 10 i si fem el 

canvi de variable t = 3x podem escriure t9
t

= 10 que porta a l'equació de segon grau següent 

t 2−10t9= 0 de  solució  t 1= 9 i  t 2 =1 per  tant  9= 3x implica  que  x = 2 i  1 =3x

implica x = 0 . Es pot comprovar que totes dues són solucions de l'equació.

Exemple: Resoleu l'equació logarítmica següent log  x1−log x= 1 .
Cal veure que  1 = log 10 i que la diferència de logaritmes és el logaritme del quocient, per tant 

podem reescriure  l'equació  com  log x1
x

=log10  d'on  
x1

x
=10 que porta  a  l'equació 

9x = 1 i per tant x = 1
9 .
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Tema-12 Funció derivadaTema-12 Funció derivada
Introducció
L'estudi d'una funció complicada es pot simplificar si pensem que en les proximitats d'un cert punt, 
la funció es comportaria com la recta tangent a aquell punt, i la recta té una expressió (lineal) molt 
més senzilla  que la  funció.  Ho podem veure en la 
figura:

En aquest capítol analitzarem que per trobar aquestes 
rectes tangents caldrà fer ús del límits de funcions i 
es definirà el concepte de derivada d'una funció.

Equació de la recta tangent, funció derivada
Si ens fixem en la següent figura, podrem veure que la recta AB 
que passa pel punt (a, f(a)) i pel punt  (b, f(b)) tendirà a ser la 
recta tangent en el  punt  a de la funció quan més s'aproximi el 
valor de b a a. Podrem dir que el pendent d'una corba en un punt 
és el pendent de la recta tangent a la corba en aquest punt.

Recordem que l'equació d'una recta es pot escriure com: 
y =mxk essent m el pendent i k l'ordenada a l'origen.

En general, per a una recta que passa pels punts A i B representats en la figura, es complirà que:
f a = mak (1)
f b= mbk (2)

Si  aïllem el  pendent  de la  segona equació  (2)  obtenim  m = f b−k
b (3)  i  ho apliquem a  la 

primera equació (1), llavors f a = a f b−a k
b

k = a f b−akkb
b

= a f b k b−a 
b ,

si aïllem ara k obtenim k = b f a −a f b
b−a i si apliquem aquesta expressió en (3) arribem a que

m =
f b−b f a −a f b

b−a
b

=

f bb−a −b f aa f b
b−a

b
= ... = f b− f a

b−a

On la darrera expressió  
f b− f a 

b−a ,  que és el  pendent de la recta (m),  s'anomena  taxa de 

variació mitjana entre A i B. En conseqüència, si volem trobar el pendent de la recta tangent a una 

certa funció farem el límit d'aquesta expressió, és a dir lim
ba

= f b− f a 
b−a .

S'anomena derivada d'una funció f(x) en el punt x=a, i es representa per f ' a , el pendent de la 
corba representativa de f(x) en el punt (a, f(a)). 
Això vol dir, que el valor de la derivada d'una funció en el punt (a, f(a)) coincideix amb el valor del 
pendent  de  la  recta  tangent  a  la  funció  en  aquest  punt,  i  per  tant  podrem  escriure  que 

f ' a= lim
b a

= f b− f a
b−a o bé si fem b= ah on h representaria l'increment de la funció per 

passar del punt a al punt b, llavors podrem dir que:

f ' a= lim
h 0

f ah− f a
h .
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Per  altra  banda,  l'equació  d'una  recta  que  passa  per  dos  punts  (a,  f(a))  és  de  la  forma 
y− f a = mx−a i si substituïm el valor de la pendent m, pel trobat anteriorment, llavors:

y− f a= f ' a x−a  o bé escrit com y = f ' a x−a  f a  . 
Aquesta darrera forma ens permet trobar l'equació de la recta tangent a una funció en el punt a. 
Ara bé, per trobar f ' a  caldrà fer, en principi, el límit que hem expressat abans.

En resum, anomenem funció derivada de f x   en un punt x=a,  al nombre que resulta de:

f ' a= lim
h 0

f ah− f a
h

I de manera anàloga, anomenem funció derivada f ' x  en un punt qualsevol x, com:

f ' x= lim
h0

f xh− f x 
h (observem que f ' x  és una nova funció)

I per a trobar-la utilitzarem els procediments de càlcul de límits.

Les funcions per les quals existeix la funció derivada, s'anomenen funcions derivables, i de fet ja 
que  f ' x  és  una  nova  funció,  és  possible  trobar  la  seva  derivada  que  expressaríem com 

f ' ' x   i l'anomenaríem derivada segona de la funció, etc.

Càlcul de la funció derivada
Per a calcular f x   cal seguir els següents passos:

1. Es considera f x 
2. Es considera f xh
3. Es calcula  f xh− f x 

4. Es calcula  
f xh− f x 

h

5. Es calcula el límit f ' x= lim
h0

f xh− f x 
h

Pensem que en aquest límit, x és un valor fix, i el variable que tendeix a zero és h.

Exemple del càlcul de la derivada d'una funció
Com a exemple de càlcul  d'una funció derivada,  utilitzarem la  funció senzilla  f x = x però 
pensarem que el procediment és general i serviria per a qualsevol altra funció:

1. f x = x
2. f xh= xh
3. f xh− f x = xh− x = h

4.
f xh− f x 

h
= h

h
= 1

5. f ' x= lim
h0

f xh− f x 
h

=lim
h0

1 =1

I per tant la funció derivada de f x = x és simplement f ' x= 1 .

Com a segon exemple considerarem la funció f x = x2 , vegem-ho:
1. f x = x2 2. f xh= xh2

3. f xh− f x = xh2− x2 = x22 x hh2−x2 = 2 x hh2 = h2 xh

4.
f xh− f x 

h
= h 2 xh

h
= 2 xh

 5. f ' x= lim
h0

f xh− f x 
h

=lim
h0

2 xh = 2 x i per tant f ' x= 2 x .
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Taula de funcions derivades
El  mateix  procediment  que  hem  utilitzat  per  calcular  la  funció  derivada  de  f x = x  i  de 

f x = x2 es pot fer  servir  per trobar les funcions derivades de moltes altres funcions que ja 
coneixem. En la següent taula es resumeixen els resultats per a algunes funcions.

Funció Funció a derivar Funció derivada
Constant f x =a a ϵ R f ' x= 0

Monomi f x = xn n ϵ R f ' x= n xn−1

Producte d'una 
constant per una 
funció

F x = a f  x a ϵ R F '  x=a f ' x

Funció suma o 
diferència 

F x = f x ±g x  F '  x= f ' x ±g ' x 

Polinomi f x =an xnan−1 x n−1.. a1 xa0 f x =an n xn−1an−1n−1xn−2.. a1

Funció producte 
de dues funcions

F x = f x g  x F '  x= f ' x g  xg ' x f x 

Funció quocient 
de dues funcions F x = f  x

g  x
F '  x= f '  x g x − f x g '  x

[ g x ]2

Funció logaritme 
base a

f x =loga x f ' x= 1
x

loga e

Funció logaritme 
neperià

f x =ln x f ' x= 1
x

loge e = 1
x

Funció composta F x = g  f x  F '  x= g '  f  x f ' x
  regla de la cadena

Funció 
exponencial

f x =a x a> 0, a ≠ 1 f x =a x ln a

Funció 
exponencial cas 
particular

f x =e x f x =e x ln e = e x

Aplicació de la regla de la cadena
Aquesta  regla  ens  indica,  tal  com es  veu  a  la  taula,  que  si  F x = g  f x  la  seva  funció 
derivada serà F '  x= g '  f  x f ' x i això ens servira per tot tipus de funcions compostes, per 
exemple si cal derivar la funció F x = 2 f x que és la funció composta de dues g  x= 2x i una 
funció qualsevol  f x  procedirem aplicant les regles de la taula per a la funció exponencial 
tenint present la regla de la cadena. Això vol dir que F '  x= 2 f x ln 2 f '  x en el cas d'aquest 
exemple.
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Derivació logarítmica
En el cas de trobar-nos amb una funció del tipus f x = x x on tant la base com l'exponent no són 
constants, caldrà aplicar l'anomenada  derivació logarítmica, que es fonamenta en què la derivada 

del ln d'una funció qualsevol tal que F x = ln f x  és F '  x= f '  x
f x  d'on, si ens interessa 

la derivada de la funció f ' x , això serà f ' x= F ' x  f x  on F '  x  és la derivada del 
logaritme neperià de la funció la qual volem derivar.

Exemple: Deriveu la funció f x = x x .
Primer veiem que cal aplicar la derivació logarítmica, per tant farem F x = ln f x= ln x x  i 
ara utilitzarem la propietat dels logaritmes per escriure: F x = ln x x = x ln x , aquesta funció la 
podrem  derivar  sense  problemes  ja  que  és  un  producte  de  dues  funcions

F '  x=ln x x
x

= ln x1 ,  i  hem  vists  que  llavors  la  funció  derivada  que  busquem  serà 

f ' x= F ' x  f x  d'on f ' x= ln x1 xx .

Per acabar el capítol veurem un altre exemple.

Exemple: Deriveu la funció f x = x xe x−ln 5x23x . 
En primer lloc, veiem que es tracta d'una suma de funcions, i per tant la funció  f ' x serà la 
suma de la derivada de cadascuna d'aquestes funcions. A més x ex es tracta d'un producte de dues 
funcions i aplicarem la regla de la derivació d'un producte. Expressem l'arrel quadrada d'una manera 
més convenient com f x = x

1
2 xe x−ln 5x23x i derivem-la ara:

f ' x= 1
2

x
1
2−1

1 · ex xe x− 10x3
5x23x

i això serà

f ' x= 1
2

x
− 1

2exx e x− 10x3
5x23x és a dir f ' x= 1

2 x
e xx e x− 10x3

5x23x .
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Tema-13 Funció derivada II: Ampliació (1Tema-13 Funció derivada II: Ampliació (1erer Btx) Btx)
Introducció
En aquest curs ampliarem les funcions derivades per incloure les raons trigonomètriques, veurem un 
cas especial de límit i aprendrem a derivar funcions quan aquestes estan en forma implícita. Es dóna 
per sabuda la definició de derivada d'una funció així com el seu significat geomètric,  quan ens 
referim a derivades en un punt, i també la tècnica de la derivació logarítmica.

Límits especials
Es poden demostrar les següents equivalències:

lim
x0

sin x
x

= lim
x 0

tg x
x

= 1 i també lim
x0

sin kx 
kx

= lim
x0

tg kx 
kx

=1 , 

cal dir que les inverses també tenen límit 1:  lim
x0

k x
sin kx 

= lim
x0

k x
tg kx 

=1

cosa que ens permet estudiar aquests límits entorn l'origen.

Exemple: Calculeu el límit lim
x0

sin 3 x 
sin 4 x  , caldrà expressar-lo com hem vist, això és

lim
x0

sin 3 x 
sin 4 x 

= lim
x0

sin3 x 
3 x

· 4 x
sin 4 x 

· 3
4 d'on lim

x0

sin 3 x 
sin 4 x 

= 3
4 .

Derivada de una funció implícita
Quan la funció a derivar tingui una forma implícita potser no podrem aïllar y en funció de x per tal 
d'arribar a l'expressió y = f x  i després derivar-la normalment. 
En aquest cas si considerem una funció implícita tal que  f x , y  , li aplicarem les regles de 
derivació tenint en compte la regla de la cadena per a y = f x  .

Exemple: Calculeu la derivada de la funció implícita  3 x y−2 y =4−2 x ,  procedim a derivar 

normalment 3 y3x y '−2 y ' =−2 i aïllem ara y' així que y ' = 3 y2
2−3 x .

Funcions derivades
A la taula de la pàgina següent trobem un resum de la majoria de funcions les quals es poden 
derivar. La funció derivada de moltes d'elles es pot trobar fent ús de la definició de la pròpia funció. 

Per exemple, la funció f x = tg x= sin x
cos x es pot derivar com un quocient coneixent la derivada 

del sinus i del cosinus. 

Les funcions inverses com f x = sec x= 1
cos x també es poden derivar com a quocient.

Recordem finalment que quan tinguem una funció composta aplicarem la regla de la cadena.

Exemple: Deriveu la funció  f x = ln x
sin 2 x  , en primer lloc veiem que es tracta d'una funció 

composta com a quocient, per tant f ' x=

1
x

sin 2 x −ln x cos 2 x 2

sin22 x 
.
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Constant f x =a a ϵ R f ' x= 0
Monomi f x = xn n ϵ R f ' x= n xn−1

Constant per funció F x = a f  x a ϵ R F '  x= a f ' x
Funció suma o resta F x = f x ±g x  F '  x= f ' x ±g ' x 
Polinomi f x =an xnan−1 x n−1..a1 xa0 f x =an n xn−1an−1n−1xn− 2..a1

Funció producte F x = f x g  x F '  x= f ' x g  xg ' x f x 
Funció quocient de 
dues funcions F x = f  x

g  x
F '  x= f '  x g x − f x g '  x

[ g x ]2

Funció logaritme 
base a

f x =loga x f ' x= 1
x

loga e

Funció logaritme 
neperià

f x =ln x f ' x= 1
x

loge e = 1
x

Funció composta F x = g  f x  F '  x= g '  f  x f ' x r. cadena
Funció exponencial f x =a x a> 0, a ≠ 1 f x = a x ln a
Funció exp. ex f x =e x f x =e x ln e = e x

Funció sinus f x =sin x f ' x= cos x
Funció cosinus f x =cos x f ' x=−sin x
Funció tangent f x = tg x f ' x=1tg 2 x = 1

cos2 x
Funció cosecant

f x = cosec x = 1
sin x

f ' x=−cosec x · cotg x =−cos x
sin2 x

Funció secant f x = sec x= 1
cos x

f ' x= sec x ·tg x = sin x
cos2 x

Funció cotangent
f x =cotg x = cos x

sin x
f ' x=−1−cotg 2 x= −1

sin2 x
Funció arcsinus f x =arcsin x f ' x= 1

1− x2

Funció arccosinus f x =arccos x f ' x= −1
1− x2

Funció arctangent f x =arctg x f ' x= 1
1 x2

Funció arccosecant f x =arccosec x f ' x= −1
x  x2−1

Funció arcsecant f x = arcsec x f ' x= 1
x  x2−1

Funció arccotangent f x = arccotg x f ' x= −1
1 x2
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Tema-14 Funció integralTema-14 Funció integral
Introducció
Anomenem a F x  funció primitiva de f x   si es compleix que F '  x= f x  , i de fet si 

F x  és una primitiva de la funció f x  , totes les funcions de la forma F x C essent C 
un nombre qualsevol també seran primitives de f x  .
El conjunt de totes les primitives d'una funció donada s'anomena integral indefinida de f x  i es 
representa per: ∫ f x dx i per tant, segons la definició anterior: ∫ f x dx = F x C . 
En altres paraules, la integral d'una funció és l'operació recíproca a la derivada d'una funció.

Taula d'integrals immediates i quasi-immediates
Tenint en compte les regles de derivació ja exposades, es poden derivar les propietats de la funció 
integral  així  com es poden calcular  algunes  d'elles  de manera directa.  La taula  següent  mostra 
aquestes integrals, anomenades immediates:
Funció Funció a integrar Funció integrada
Suma, resta de 
funcions ∫ f x ±g x dx F x =∫ f xdx±∫ g x dx

Producte d'una 
constant ∫a f x dx a ϵ R F x = a∫ f x dx

Constant ∫a dx a ϵ R F x = axC

Monomi ∫a xn dx a ϵ R F x = a
n1

xn1C

Inversa ∫ 1
x

dx F x = ln xC

Exponencial ∫a x dx a> 0, a ≠ 1 F x = 1
ln a

axC

Exponencial cas 
particular ∫e x dx F x = exC

I en la següent taula es mostren les anomenades integrals  quasi-immediates, tenint en compte la 
regla de la cadena que s'aplica a les funcions compostes:
Funció Funció a integrar Funció integrada
Monomi ∫[ f  x ]n f ' xdx F x = [ f x n1]

n1
C

Inversa ∫ f '  x
f x 

dx F x = ln  f x C

Exponencial ∫ f ' x a f xdx a> 0, a ≠ 1 F x = 1
ln a

a f  xC

Exponencial
cas particular ∫ f ' x e f xdx F x = e f  xC

Exemple: Trobeu la funció integral següent ∫ 5x42
x
3 ex dx . Aplicarem les propietats de la 

funció integral per fer ∫ 5x42
x
3 ex dx =5∫ x4 dx2∫ 1

x
dx3∫e x dx= x52 ln x3 exC .
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Tema-15 Funció integral II: Ampliació (1Tema-15 Funció integral II: Ampliació (1erer Btx) Btx)
Introducció
En 1er de Batxillerat  veurem més funcions de les quals  es pot trobar la seva integral  (com les 
trigonomètriques), així com una tècnica especial d'integració (la  integració per parts).  També es 
veurà com tractar integrals que resultin del quocient de dos polinomis.

Taula d'integrals immediates i quasi-immediates
Es mostra una ampliació de la taula d'integrals immediates del tema anterior:

Funció Funció a integrar Funció integrada
Suma, resta de 
funcions ∫ f x ±g x dx F x =∫ f xdx±∫ g x dx

Producte d'una 
constant ∫a f x dx a ϵ R F x = a∫ f x dx

Constant ∫a dx a ϵ R F x = axC

Monomi ∫a xn dx a ϵ R F x = a
n1

xn1C

Inversa ∫ 1
x

dx F x = ln xC

Exponencial ∫a x dx a> 0, a ≠ 1 F x = 1
ln a

axC

Exponencial cas 
particular ∫e x dx F x = exC

Sinus ∫sin x dx F x =−cos xC

Cosinus ∫cos x dx F x =sin xC

Inversa del sinus al 
quadrat ∫ 1

sin2 x
dx =∫ 1cotg2 x dx F x =−cotg xC

Inversa del cosinus 
al quadrat ∫ 1

cos2 x
dx =∫1tg2 x dx F x = tg xC

Inversa de 1 + x2

∫ 1
1x2 dx F x = arctg xC

Inversa de l'arrel de 
1-x2 ∫ 1

1−x2
dx F x = arcsin xC
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I tenint en compte la regla de la cadena, també podem ampliar la taula d'integrals quasi-immediates. 

Funció Funció a integrar Funció integrada
Monomi ∫ [ f  x ]n f ' xdx F x = [ f x n1]

n1
C

Inversa ∫ f '  x
f x 

dx F x = ln  f x C

Exponencial ∫ f ' x a f xdx a> 0, a ≠ 1 F x = 1
ln a

a f  xC

Exponencial
cas particular ∫ f ' x e f xdx F x = e f  xC

Sinus ∫ f ' x sin f x dx F x =−cos f x C

Cosinus ∫ f ' x cos f  xdx F x =sin f x C

Inversa del sinus al 
quadrat ∫ f ' x 

sin2 f x 
dx =∫ f ' x [1cotg 2 f  x ]dx F x =−cotg f x C

Inversa del cosinus 
al quadrat ∫ f '  x

cos2 f  x
dx=∫ f ' x [ 1tg 2 f  x ]dx F x = tg f x C

Inversa de 1 + x2

∫ f '  x
1 f x 2

dx F x = arctg f xC

Inversa de l'arrel de 
1- x2 ∫ f '  x

1− f x 2
dx F x = arcsin f  xC

Integració per parts
Quan ens trobem amb una funció que és un  producte de dues, i  que no s'adapti  a cap integral 
immediata o quasi-immediata, podrem optar per la integració per parts. Veiem en que es fonamenta:
La derivada d'un producte de dues funcions és, com sabem:
 f x g  x' = f ' x g x  f x g '  x

Si ara integrem aquesta expressió:
∫ f x g  x' dx =∫ f ' x g  xdx∫ f x  g '  xdx

Però la integral de la funció derivada és precisament la mateixa funció, és a dir:
 ∫  f x g  x' dx = f x  g x 
I llavors podem reescriure l'expressió anterior com: 

f x g x =∫ f ' x g x dx∫ f x g ' x dx i aïllant el segon terme de la suma,

∫ f x  g '  xdx = f x  g x −∫ f '  x g x dx fórmula final de la integració per parts.

Utilitat: Ens ajudarà a resoldre la integral de funcions producte sempre que g ' x  tingui integral 
definida i serà una bona elecció prendre  f x  com aquella funció la derivada de la qual sigui 
més senzilla. En alguns casos caldrà aplicar aquesta tècnica més d'un cop per a integrar la funció.

Exemple: Donada la funció h x = x ex serà una bona elecció fer que f x = x i g ' x = e x

d'on aplicant la tècnica de la integració per parts arribaríem a que ∫ x e x dx = xe x−e xC .
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Integració de quocients entre polinomis

Quan tenim funcions del tipus f x = P x
Q x caldrà seguir una sèrie de passos per a trobar la seva 

integral,  bàsicament basats  en expressar el  quocient com a suma de funcions més senzilles que 
tinguin integral immediata o quasi-immediata.
Els passos a seguir són:

1) Aconseguir que el grau del numerador sigui més petit que el del denominador.
2)  Descompondre  el  denominador  en  producte  de  polinomis  de  primer  grau  utilitzant 
Ruffini.
3) Descompondre la funció resultant en suma de funcions on els numeradors siguin nombres 
i trobar aquests nombres pel mètode d'igualació de coeficients, per exemple. 

El punt dos es veu modificat quan trobem arrels dobles,  triples, etc. En aquests casos si la funció 

pren la forma 
M

x−n
on  és l'arrel del polinomi, cal descompondre el quocient com:

M
x−n

= N
x−n

 P
x−n−1... R

x− és a dir anar baixant l'exponent de l'arrel n fins a arribar 

a x− on n=1.

Caldrà veure un exemple.

Exemple: Resoleu la següent integral  ∫ x21
x3−3x24

dx , en primer lloc veiem que el grau del 

numerador ja és més petit que el del denominador (no cal fer el pas 1). En segon lloc trobarem les 
arrels del denominador que són x =−1 i x = 2 però aquesta és doble. Ara passarem al punt 3 i 

farem:  ∫ x21
x3−3x24

dx =∫ A
x1

 B
x−22

 C
x−2

dx on  hem  expressat  l'arrel  doble  en  dos 

termes, finalment operem per trobar A, B i C:

∫ x21
x3−3x24

dx =∫ A
x1

 B
x−22

C
x−2

dx =∫ A x−22B x1C  x1 x−2
 x1 x−22

i finalment igualem els coeficients:
x21 = AC x2−4AB−C x4AB−2C d'on AC =1 ,

−4 AB−C = 0 i 4AB−2C = 1 que es resol en A = 2
9 , B = 5

3 i C = 7
9 .

Així que la integral es pot expressar en la següent forma:
 

∫ x21
x3−3x24

dx =∫
2
9

x1

5
3

x−12


7
9

x−2 dx que ja té solució senzilla:

∫
2
9

x1

5
3

 x−12

7
9

x−2 dx =...= 2
9 ln x1−5

3
1

 x−1
7
9 ln x−2C .

Nota:  En funcions a  integrar  que siguin  productes de funcions  trigonomètriques,  recordem que 
sempre les podrem expressar com a suma de funcions trigonomètriques, que seran en general més 
fàcils d'integrar.
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Tema-16 Integral definida (1Tema-16 Integral definida (1erer Btx) Btx)
Introducció
El  concepte  d'integral  definida,  com  veurem,  ens  permetrà  el  càlcul  d'àrees complexes,  que 
calculades per procediments típics de la geometria en el pla, ens serien molt difícils de trobar. A més 
aquest concepte té gran importància en física on moltes magnituds es poden calcular com a integrals 
definides de certes funcions.

La integral definida: Càlcul d'àrees
Donada una funció qualsevol f x  que és contínua en un interval tancat entre x=a  i x =b
([a, b]) anomenarem integral definida entre els nombres a i  b a l'expressió:

∫a

b
f xdx

El valor de la qual s'obté utilitzant l'anomenada regla de Barrow:

∫a

b
f x dx =[ F  x ]a

b = F b−F a

On F x  és qualsevol funció integral de f x  i en expressar F a i F b ens referim al 
valor numèric que pren F x  en fer x=a i x =b .

Es  pot  demostrar  que  l'expressió  anterior  té  un  significat 
geomètric; F b−F a  correspon a l'àrea que s'obté entre 
la  corba  entre  f a  i  f b i  l'eix  abscisses,  tal  com 
indica la figura:

Cal dir que com l'àrea, per definició, és considera  positiva, 
quan la funció  f x  a integrar prengui en l'interval [a,b] 
valors negatius, considerarem el  valor absolut en aplicar la 
regla de Barrow. Per exemple en la figura següent:

Si volem calcular l'àrea (A) entre a i b farem:

A =∫a

b
f x dx =∫a

a '
f xdx|∫a '

b
f xdx |

On, de fet,  hem aplicat  una propietat  de la  integral  definida que 
veurem en el següent apartat.

Finalment,  observarem que  un  valor  negatiu en  la  integral  definida,  en  física,  és  perfectament 
possible i de fet ens informarà del caràcter de la magnitud. Per exemple, recordem que la magnitud 
treball es pot definir com W =∫a

b F · dr on un valor W<0 és correcte.
 
Propietats de la integral definida
De les propietats de la integral indefinida s'en deriven les següents per a la integral definida:

∫a

b
f xdx =∫a

a '
f xdx∫a '

b
f xdx on el punt a' està entre els punts a i b.

∫a

b
f x dx =−∫b

a
f xdx , ∫a

b
k f xdx = k∫a

b
f xdx

∫a

b
 f x g xdx =∫a

b
f x dx∫a

b
g x dx
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Càlcul d'una àrea interceptada per dues corbes
En el cas de que vulguem determinar l'àrea entre dues corbes que es tallen, fixem-nos en l'exemple 
de la figura següent:

L'àrea en color verd es podrà determinar simplement com la  diferència entre la integral definida 
entre a i b de la funció g  x (àrea blava) i la de la funció f x  (àrea groga), essent a i b els 
punts de tall entre les dues funcions. 
Per tant, matemàticament, expressarem l'àrea interceptada per dues corbes com:

A =∫a

b
g x dx−∫a

b
f  xdx

Variacions  de  l'expressió  anterior  ens  permetran  calcular  àrees  interceptades  per  més  de  dues 
corbes.

Exemple: Calculeu l'àrea de la funció f x = sin x entre x =0   i x = 2 , cal adonar-se que 
la funció pren valors negatius a partir de x = per tant, l'àrea la dividirem en dos parts:

A =∫0

2
sin xdx =∫0


sin xdx |∫

2
sin x dx | = [−cos x ]0

| [−cos x ]
2 | així que

A = [−cos x ]0
| [−cos x ]

2 | =−coscos0|−cos2cos | = 11|−1−1| =4 u2 .
El resultat el podem expressar en paraules com  4 unitats d'àrea.

Integració numèrica: Mètode dels rectangles
Qualsevol integral definida es pot calcular de manera que anomenen,  numèrica, sense recórrer al 
càlcul de la funció primitiva. Un del mètodes més senzills és el dels  rectangles: L'àrea sota una 
corba en un cert interval es pot aproximar a una suma d'àrees de rectangles molt estrets. Si ens 
fixem en la següent figura (idealitzada) veurem com es calcula l'àrea en aquest cas:

 A =∫a

b
f x dx ≈

 a1−a  f a a2−a1 f a1a3−a2 f a2b−a3 f a3

Recordem que l'àrea del rectangle és el producte de la base per 
l'altura.
Òbviament, quants més rectangles considerem, més precisa serà 
la determinació de l'àrea en l'interval [a,b].
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Tema-17 Geometria I: VectorsTema-17 Geometria I: Vectors
Introducció, vector fix
El concepte de vector té gran importància en geometria analítica. Podem dir, com a definició, que 
s'anomena vector fix d'origen A i extrem en B, el segment orientat AB representat per AB , tal 
com indica la figura:

Fixem-nos que si aquest vector fix està dins un sistema de coordenades (abcissa, ordenada, origen) 
podrem anomenar components del vector AB  , AB x i AB y el nombres tals que:

AB x = b1−a1

AB y = b2−a2

On  Aa1, a2 és l'origen del  vector  i  B b1, b2 és 
l'extrem del vector.
En paraules, aquesta expressió de les components és la 
diferència entre les coordenades de l'extrem (B) menys 
les coordenades de l'origen (A).
I les podem veure gràficament en la figura adjunta.

Mòdul i argument d'un vector
S'anomena mòdul al nombre positiu que compleix | AB |= AB =AB x

2AB y
2

I pel teorema de Pitàgores això representarà la longitud del vector fix, tal com indica la figura:
Per altra banda, anomenarem argument a l'angle  que 
forma el vector amb l'eix horitzontal, i es compleix que

tg=
AB y

AB x
d'on = arctg

AB y

AB x

Per definició, l'argument també es considera positiu i varia 
entre 0º i 360º tot rotant en sentit antihorari.

Vectors equipol·lents, vector lliure
Es diu que dos vectors lliures són equipol·lents quan tenen 
les  mateixes  components;  és  a  dir  AB és  equipol·lent  amb  CD si  AB x =CD x i 

AB y = CD y .  Els  vectors  equipol·lents  estan  relacionats  per  equivalència,  això  vol  dir  que 
compleixen la relació que té les següents propietats:
-És reflexiva: Tot vector té les mateixes components que ell i per tant és equipol·lent amb ell.
-És simètrica: Si AB és equipol·lent a CD , també CD és equipol·lent amb AB .
-És  transitiva: Si  AB és equipol·lent amb  CD i  aquest ho és amb  EF ,  llavors  AB és 
equipol·lent amb EF .
Això vol dir que la relació d'equivalència entre vectors equipol·lents permet  classificar els vector 
fixos, com veurem més endavant.
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Gràficament podem representar diferent vectors equipol·lents:

I podem veure que tots presenten el mateix mòdul i argument.

Vector lliure: S'anomena vector lliure de components v x , v y 
el conjunt de tots els vectors fixos de les mateixes components. Per 
tant qualsevol vector amb aquestes components és un representant 
dels vectors lliures. 
Per anomenar un vector lliure utilitzarem les lletres minúscules, 
així v = v x , v y .
El concepte de vector lliure té importància per resoldre figures geomètriques.

Operacions en el conjunt del vectors lliures del pla
Suma de vectors
Donats  dos  vectors  lliures  v = v x , v y  i  w = w x ,wy  s'anomena  vector  suma vw al 
següent vector vw = v xw x , v yw y  i anàlogament podríem definir la resta.
Aquesta operació rep el nom d'interna pel fet que tant v com w i vw pertanyen al conjunt 
dels vectors (tots pertanyen al mateix conjunt).
Es pot veure la representació gràfica en la figura: 

On el vector suma té origen en l'origen del primer 
vector i final en el final del segon vector.
També la suma de vectors segueix l'anomenada regla 
del paral·lelogram, ja que vw seria la diagonal 
d'un paral·lelogram de costats v i w .

La suma de vectors compleix les següents propietats:
-Associativa: vwx =vwx
-Commutativa: vw = wv
-Té element neutre: v0=v
-Té vector oposat: vw =0 llavors w =−v

Producte d'un vector per un escalar
Donat un vector lliure  v = v x , v y i un nombre real  k, s'anomena producte del vector lliure pel 
nombre real el vector tal que k v =k v x , k v y  .

Podem dir que aquesta operació és externa, pel fet que 
k no pertany al conjunt del vectors.
Gràficament,  el  vector  producte  serà  k  vegades  més 
gran (o petit si  k<1) que el vector v tal com es veu 
en la figura.
També  diem  que  els  vectors  v i  k v són 
linealment  dependents,  i  k rep  el  nom de  factor  de 
linealitat.
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El producte d'un vector per un escalar compleix les següents propietats:

- k  wv =k wk v
- khv = k vhv
- k hv = k hv = hk v 
- Té element neutre 1v =v

Estructura d'espai vectorial dels vectors lliures del pla
Diem que els vectors lliures formen un espai vectorial perquè compleixen les següents 8 propietats, 
i  també perquè  tenen definides  una operació interna (la  suma) i  una externa  (el  producte  per 
escalar):
L'operació interna compleix:

1-Associativa: vwx =vwx
2-Commutativa: vw = wv
3-Té element neutre: v0 =v
4-Té vector oposat: vw =0 llavors w =−v

L'operació externa compleix:
5- k  wv =k wk v
6- khv = k vhv
7- k hv = k hv = hk v 
8- Té element neutre 1v =v

Combinació lineal de vectors, vectors linealment independents, bases
Donats dos vectors lliures del pla v = vx , v y i  w = w x ,w y  i dos nombres reals  k i h, es diu 
que el vector k vh w és un vector combinació lineal de v i w .
Ja que de vegades el vector resultant pot ser el vector nul 0 = 0,0 es pot dir que els dos vectors 
v i w són linealment dependents si existeix k i h diferents de zero tal que: k vh w =0 .

Ara  bé  si  considerem els  vectors  u1 =1,0  i  u2 = 0,1 que  són  linealment  independents, 
qualsevol  altre  vector  del  pla  es  pot  construir  com  a  combinació  lineal  del  dos,  tal  que 
v = k u1h u2 . Diem que u1 i u2 formen la base de l'espai, i com que són dos vectors, diem 

que l'espai vectorial dels vectors del pla té dimensió 2.
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Tema-18 Geometria II: RectesTema-18 Geometria II: Rectes
Introducció
En aquesta secció estudiarem com podem expressar una  recta mitjançant la geometria analítica i 
l'àlgebra. Veurem com veure si un punt pertany o no a la recta i com podem determinar si dues 
rectes es tallen o bé són paral·leles.

Elements determinants d'una recta
Podem dir que dos punts del pla Aax , a y  i B bx , by   determinen una recta i només una tal 
com indica la figura:

Ara bé, com que els punts A i B determinen un vector  v v x , v y = AB i les seves components 
compleixen que v x =bx−ax i  v x =b y−a y podem dir que coneixent un punt de la recta A i un 
vector  v tal  que  el  seu  origen  està  situat  en  el  punt  A,  això  també  determina  una  recta 
unívocament. Aquest vector s'anomena vector director de la recta:

Equacions de la recta
Si pensem en un punt de la recta Aax , a y  i un vector director v v x , v y  , qualsevol punt que 
pertanyi a la recta amb coordenades X x , y  complirà que:

x = axk v x

y =a yk v y

Que són les  anomenades  equacions  paramètriques de  la 
recta on k és el paràmetre.

Per altra banda, si aïllem k de les equacions paramètriques 
i igualem els resultats obtindrem l'anomenada equació contínua de la recta:

k =
x−ax

v x
i k =

y−ay

v y
d'on 

x−a x

vx
=

y−a y

v y

Un cas particular d'aquesta equació quan coneixem dos punt que tallen els eixos de coordenades, 

això és Aax , 0 i B 0,b y , és 
x
ax
 y

by
=1 anomenada equació canònica de la recta.

A partir de l'equació contínua de la recta en podem obtenir l'anomenada equació general de la recta, 
de la forma A xB yC = 0 on el vector director és v = B ,−A .
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I finalment, si aïllem la y de l'equació general de la recta podem obtenir l'equació explícita de la 

recta:  y =−A
B

x−C
B on, si pensem en que  y =m x p essent m el pendent i p l'ordenada a 

l'origen, llavors m = −A
B i p =−C

B .

De fet, coneixent un punt de la recta i el seu pendent també és possible determinar-la unívocament, i 
per altra banda ja que el pendent m es relaciona amb l'angle que té el vector director de la recta amb 
la horitzontal  podem expressar que tg= m  . 
Això vol dir que la recta també queda totalment determinada coneixent un punt i l'angle  .

Rectes paral·leles
Direm que dues rectes (r i s) són paral·leles si els seus vector directors ( v  i w ) són linealment 

dependents, és a dir, que compleixen v = k w  o bé expressat en components 
v x

v y
=

w x

w y
.

Punt d'intersecció entre dues rectes no paral·leles
Quan dues rectes no són paral·leles hi haurà un punt on es tallaran (la intersecció). Aquest punt el 
podrem trobar utilitzant per exemple l'equació general de les rectes.
Siguin r  i  s  dues rectes d'equació general  A xB yC = 0  i  A ' xB ' yC ' = 0 ,  el  punt 
d'intersecció  entre  les  dues  ha  de  satisfer  les  dues  equacions  de  la  recta,  per  tant  aquest  punt 
x , y  el trobarem resolent el sistema de dues equacions i dues incògnites:
A xB yC = 0
A ' xB ' yC ' = 0

Resum de les equacions de la recta en el pla
Nom Expressió Comentari
Equacions paramètriques

x = axk v x

y =a yk v y

Vector director v v x , v y 
Punt de la recta Aax , a y 
k és el paràmetre

Equació contínua x−a x

vx
=

y−a y

v y

Vector director v v x , v y 
Punt de la recta Aax , a y 

Equació canònica x
ax
 y

by
= 1 Punts  Aax , 0 i  B 0,b y

tallen els eixos de coordenades

Equació general A xB yC =0 Vector director v = B ,−A  
Equació explícita y =−A

B
x−C

B
y =m x p

Vector director v = B ,−A

Pendent m =−A
B

= tg  

Ordenada a l'origen p =−C
B  
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Tema-19 Geometria III: Vectors i rectes (1Tema-19 Geometria III: Vectors i rectes (1erer Btx) Btx)
Introducció
En aquest capítol de 1er de Batxillerat, ampliarem els conceptes de geometria analítica, en particular 
veurem el concepte de producte escalar entre dos vectors, el concepte de projecció d'un vector sobre 
un altre i com resoldre els problemes de distància entre punts i rectes, així com entre rectes i rectes.

Producte escalar, angle entre dos vectors
Donats  dos  vectors  v v x , v y  i  w w x ,w y s'anomena  producte escalar  dels  dos  vectors  al 
nombre que resulta de la següent relació: v · w = |v | | w | cos on fem el producte dels mòduls de 
cada vector multiplicat pel cosinus de l'angle que formen entre ells (aquesta expressió es pot trobar 
aplicant el teorema del cosinus).
El producte escalar  definit per components es pot expressar com v · w = vx w xv y w y , així que 
relacionant les dues tenim v · w = |v || w | cos= vx w xv y w y

Fixem-nos que aquest concepte permet calcular l'angle entre dos vectors: 

cos= v · w
|v || w |

=
v x w xv y w y

|v | | w |

El producte escalar té les següents propietats:
-Commutativa v · w = w ·v
-Distributiva respecte la suma v · wu =v · wv ·u
-Associativa respecte el producte per una constant k v · w = k v · w 
-Si v · w = 0 un  dels vectors és zero o bé són perpendiculars (ortogonals), ja que cos90º = 0 .

Una altra propietat es pot derivar de fer el producte escalar d'un vector amb si mateix:
v ·v = |v | |v | cos0= |v ||v | = |v |2 i si aïllem el mòdul obtenim |v |= v ·v

Angle entre dues rectes no paral·leles
Si considerem dues rectes no paral·leles de vectors directors v v x , v y  i w w x ,w y , per trobar 
l'angle entre elles només caldrà fer ús del producte escalar, direm que l'angle que formen serà:

cos= v · w
|v || w | d'on = arccos v · w

|v | | w |

Cal dir que considerarem sempre el valor absolut de 
l'operació per tal d'obtenir l'angle positiu.

En particular dues  rectes seran perpendiculars si els 
seus vectors directors també ho son (direm que els vectors directors són ortogonals). 
Això voldrà dir que el seu producte escalar serà zero v · w =0 .
Una manera ràpida d'obtenir una recta perpendicular a una altra, ja coneguda, de vector director 
v v x , v y  és saber-ne un punt i trobar el seu vector director de la forma  w1 =−v y , v x o bé 
w2 = v y ,−v x , fixem-nos com el producte escalar dels dos és zero: v · w1 =−v x v yv y v x =0 o 

bé v · w2 = vx v y−v y vx =0 .
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Projecció d'un vector sobre un altre vector
Aquesta operació ens serà útil després per a calcular distàncies entre punt i rectes o rectes i rectes.
La projecció del vector v v x , v y   sobre el vector w v x , v y  s'expressa com p w v  i en ser 
una distància es defineix com a positiva. Segons la figura adjunta podrem dir que:

|v | cos= pw v  ara  bé,  tenint  present  el  producte  escalar 
del  dos vectors v · w = |v | | w | cos  ,
podem aïllar |v | cos i aplicar-ho a l'equació de la projecció, 

així que  |v | cos= v · w
| w | per tant:

p w v = |v | cos= v · w
| w |

o bé expressat en components:

p w v =
vx v yw x w y

w x
2w y

2 fórmula  que  ens  servirà  per  calcular  la  projecció  de  v sobre  w

únicament coneixent les components dels dos vectors i sense necessitat de conèixer l'angle entre 
ells. Cal dir, que haurem de considerar el valor absolut d'aquesta expressió.

Distàncies en el pla
Punt-Punt
Considerem,  en  primer  lloc,  la  distància  més  senzilla,  entre  dos  punts del  pla,  A Ax , A y  i 

B B x , B y tal com indica el dibuix, que anomenarem d A , B . 

Es complirà que:

d A , B= | AB | =Bx−Ax
2B y−A y 

2

Com es tracta del mòdul del vector AB, es considera la 
solució positiva (ja que és una distància).

Punt-Recta
Donat un punt A Ax , A y i una recta qualsevol r , es defineix la distància del punt a la recta 
com aquella distància que uniria el punt a la recta de manera perpendicular i ho simbolitzem per 

d A , r  :

Cal  prendre  un  punt  qualsevol  de  la  recta,  diguem 
B B x , B y i un vector perpendicular al vector director 

de  la  recta  v ,  diguem-li  w w x ,w y=wv y ,−vx  , 
llavors i tal com mostra la figura, la distància d A , r 
serà precisament la projecció de del vector BA sobre el 
vector w , és a dir d A , r = pw  BA . 

Això és: d A , r = pw  BA=
BA· w

| w |

que podem desenvolupar fins a d A , r =
v y Ax−v x AyC

vx
2v y

2 com a valor absolut.
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Per a trobar la darrera expressió cal fer ús de l'equació general de la recta A xB yC =0 i en 

paraules l'expressió d A , r =
v y Ax−v x A yC

vx
2v y

2 equival a dir que la distància punt-recta és el valor 

absolut del quocient el nombre tal que s'obté quan substituïm en l'equació general x i y pels valors 
del punt A ( x = Ax , y=A y ) i dividir-los pel mòdul del vector director de la recta v .

Exemple: Trobeu la distància del punt A4,3  a la recta d'equació general r: 2x−3y15 =0 .
En primer lloc substituïm x i y pels valors del punt A en l'equació de la recta:

v y Ax−v x A yC = 2· 4−3 · 315 = 14 , per altra banda trobarem el mòdul del vector director de la 
recta v x

2v y
2 = 2232 =13 i finalment dividirem els dos nombres, 

d A , r =
v y Ax−v x AyC

vx
2v y

2
= 14
13

u .

Recta-Recta
Aquesta distància només serà única en el  cas de dues rectes  paral·leles. Així que procedirem a 
agafar un punt qualsevol d'una de les rectes i aplicar el que hem vist per calcular la distància punt-
recta.

Exemple: Donat el triangle de la figura de vèrtexs A (1,3), B (3, -2) i C (6, 6), 
calculeu el seu perímetre (P) i la seva àrea (A).

El  perímetre  és  la  longitud  total  dels  tres  costats,  que  podrem 
calcular segons:

P = | AB || BC || CA | trobem aquests vectors i el seu mòdul;

AB =3, -2 -1,3=2,-5 de mòdul | AB |= 2252= 29

BC = 6,6 - 3,- 2=3,8  de mòdul | BC | =3282 = 73

CA= 1,3- 6,6= -5, -3 de mòdul | CA | =5232 =34
Així que el perímetre serà P =297334= 19.76 u aproximadament.

Per trobar l'àrea cal elegir una base, que pot ser el segment AB i l'altura que serà la distància entre el 
punt  C i  el  segment  AB. Això es  tracta  d'un  problema de  tipus  distància  punt-recta.  Escrivim 
l'equació de la recta AB: Passa per A, per exemple, i té vector director AB , així que:

r : x -1
2

= y -3
-5 que és l'equació contínua, que expressarem en forma general, 

r :-5x -2 y11= 0 i per definició de distància recta r al punt C, farem:

d r ,C =-5 ·6-2 ·611
5222 en valor absolut serà d r ,C = 31

29

L'àrea, per tant, ja la podem obtenir A = | AB | · d r ,C 
2

això és A =
29 · 31

29
2

= 31
2

u2 .
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Tema-20 Geometria IV: Circumferències (1Tema-20 Geometria IV: Circumferències (1erer Btx) Btx)
Introducció
Seguint amb la geometria analítica, trobarem l'equació que descriu una circumferència en el pla així 
com  diverses  propietats  relacionades,  com  la  posició  relativa  de  dues  circumferències  o  les 
equacions de les rectes tangents a una circumferència traçades des de diferents punts.

Concepte de correspondència multívoca 
Donada la naturalesa de la circumferència podem dir que, de fet, la 
funció que la descriu no pot ser una funció real de variable real, ja 
que per a un cert valor de la variable x (diguem x1) trobarem dos 
valors de la variable imatge y (diguem y1, y2), i així podrem dir que 
serà una correspondència de tipus: 
x (R) → y, y' (R), 
Que anomenem correspondència multívoca. 
En la següent figura es veu clarament que per x1 → y1, y2:
Fixem-nos,  però,  que hi ha dos punts  en x on la  imatge si  serà 
única, que son els corresponents al valor mínim de x (xmin) i al valor 
màxim (xmax).

Equació de la circumferència
Anàlogament  a  com vam trobar  l'equació  d'una  recta,  podem trobar  la  que  ens  descrigui  una 
circumferència qualsevol situada en el pla, de centre C (a, b) i radi r, fixem-nos en la figura:

Tots  els  punts  que  pertanyen a  la  circumferència,  P (x,y),  estan  a  la 
mateixa distància del centre C (a,b), que és precisament el radi. Aquesta 
única  restricció ja  ens  permet  trobar  l'equació  d'una  circumferència, 
aplicant que d P ,C =r (la distància entre P i C és r):

Això és d P ,C = r = x−a 2 y−b 2 o bé elevat tot al quadrat,
r 2 = x−a 2 y−b2 (que és el teorema de Pitàgores).

Si  operem els  quadrats  tenim:  r 2 = x2−2 a xa2 y2−2 b y y 2 que 
es pot escriure com x2 y2−2a x−2b ya2b2−r2= 0 .

Podem dir, per tant, que tota equació (de tipus general) de la forma x2 y2A xB yD = 0 ens 
descriu  una  circumferència.  Els  coeficients  A,  B  i  D  seran  llavors  A =−2a ,  B =−2b i 

D = a2b2−r 2 , i per tant el centre de la circumferència serà C a ,b=C −A
2

, −B
2

 , 

i el radi al quadrat serà  r 2 =a2b2−D d'on el radi r =a2b2−D .

En la taula següent es mostra un resum de totes tres equacions:

Equació de la circumferència Paràmetres

r 2 = x−a 2 y−b2 radi r, centre C a ,b

x2 y2−2a x−2b ya2b2−r2= 0 radi r, centre C a ,b

x2 y2A xB yD = 0
  (Equació general) centre C a ,b= C −A

2
,−B

2
 , 

radi r =a2b2−D
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Situació d'un punt respecte una circumferència            
Si  pensem en  un  punt  qualsevol  P P x , Py   i  una 
circumferència, aquest punt pot ser que estigui fora de la 
circumferència, que sigui de la pròpia circumferència, o 
bé que estigui situat en l'interior de la circumferència, tal 
com es veu en la figura següent:

Si en tots tres casos calculem la distància entre el punt P 
i el centre de la circumferència, punt C, i comparem el 
resultat amb el radi, podrem saber la situació del punt P 
amb facilitat, ja que:
Si d P ,C r el punt P és exterior.
Si d P ,C= r el punt P és de la circumferència.
Si d P ,Cr el punt P és interior a la circumferència.

Podem relacionar totes tres condicions amb una simple equació, anomenada  potència del punt P 
respecte la circumferència: P P = d P ,C 2−r2 = P x−a2P y−b2−r 2

on el centre és C a ,b  . 
Fent ús d'aquesta equació direm que:
Si P P 0 el punt P és exterior.
Si P P = 0 el punt P és de la circumferència.
Si P P 0 el punt P és interior a la circumferència.

Situació d'una recta respecte una circumferència
Si pensen en una recta qualsevol, anomenem-la  s, i una circumferència, es poden trobar situades, 
una respecte l'altre, de tres maneres diferent, com mostra la figura:

Si calculem la distància entre el centre de la circumferència i la 
recta (que recordem es definia com a la distància mesurada de 
manera perpendicular a la recta) i la comparem novament amb el 
radi, podrem determinar la situació de la circumferència, ja que:
Si d r ,C r la recta és exterior a la circumferència.
Si d r ,C =r la recta és tangent a la circumferència.
Si d r ,C r la recta és secant (talla) a la circumferència.

Recordem que donada l'equació general de la recta s
A ' xB ' yC ' = 0  i  el punt  C a ,b  que seria en aquest 

cas  el  centre  de  la  circumferència,  la  distància  punt-recta es 
definia com el valor absolut de:

d C , s= A' aB' bC '
A ' 2B ' 2 on  hem  substituït  la  x  i  la  y  per  les  coordenades  del  punt  C, 

x=a , y=b , en l'equació general de la recta, i l'hem dividit pel mòdul del seu vector director.

Fem notar aquí, que una altra manera de trobar la posició relativa d'una recta i una circumferència, 
és  resoldre el  sistema que composen les seves equacions generals,  és a dir,  resoldre el  següent 
sistema que equivaldria a trobar les interseccions: 

A ' xB ' yC ' = 0
x2 y2AxByD =0

Si aquest sistema no té solució la recta és exterior, si té una solució la recta és tangent, i si en té dos 
de solucions, la recta és secant.
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Situació de dues circumferències entre si
Donades dues circumferències qualsevol al pla, segons sigui la seva posició relativa, es poden donar 
6 casos diferents, tal com veiem a la figura:

En la situació 1 les circumferències són  exteriors, en la 2 són  tangents exteriorment, en la 3 són 
secants, en la 4 són tangents interiorment, en la 5 una és interior a l'altre i en la situació 6 les dues 
són concèntriques (tenen  el mateix centre).
Per determinar quina és la situació de dues circumferències procedirem de la següent manera:

1) Determinem  els  radis  de  les  dues  circumferències  r , r ' i  els  seus  centres 
C a , b ,C ' a ' , b '  .

2) Determinem la distància entre els centres d = a−a ' 2b−b' 2 .
3) Construïm una recta amb els valors des de zero i amb rr ' i |r−r ' | com la següent:

4) Situem el valor de d i obtindrem la situació de les dues circumferències segons la numeració 
de la figura inicial:

És a dir, si d = 0 per exemple, ens trobarem amb dues circumferències concèntriques (cas 6), si 
per exemple drr ' ens trobarem amb dues circumferències exteriors (cas 1), etc.
Aquestes relacions les podem deduir de les gràfiques mostrades.
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Equació de la recta tangent a una circumferència
Per acabar aquest capítol ens plantejarem la situació de trobar l'equació d'una recta tangent a una 
circumferència quan coneixem un punt de la circumferència o bé quan coneixem un punt exterior de 
la circumferència, cas en el que trobarem dues rectes tangents:

Recta tangent en un punt que ja és de la circumferència
En el primer cas, la recta tangent ha de satisfer dues condicions: 1) el punt P P x , P y  ha de ser 
de la recta i 2) el vector CP i el vector director de la recta han de ser perpendiculars. 

Com que CP = P x−a , P y−b  (recordem que el centre és C a ,b ) i un vector perpendicular 
a ell serà el director de la recta, per exemple v = P y−b , a−Px  on hem intercanviat l'ordre de 
les components i hem canviat la segona de signe (ara el producte escalar CP ·v = 0  és zero i per 
tant són perpendiculars), llavors l'equació de la recta tangent, per exemple donada com a equació 
contínua, serà: 

x−P x

P y−b
=

y−P y

a−P x

Que  és  l'equació  d'una  recta  que  passa  pel  punt  P P x , Py  i  té  vector  director 
v = P y−b ,a−P x  (el qual és perpendicular al vector CP ).

Rectes tangents en un punt exterior la circumferència
En  el  segon  cas,  igualment,  les  rectes  tangents  han  de  satisfer  dues  condicions:  1)  el  punt 

P P x , Py  ha de ser de les rectes i 2) la distància de cada recta al centre de la circumferència ha 
de coincidir amb el radi.
 
Si prenem un vector director que sigui desconegut, en principi, amb una component igual a 1, tal 
que v = 1, t  llavors l'equació de la recta en aquest cas serà:

x−P x

1
=

y−P y

t
o bé en forma general tx− y−t P xP y =0 , és a dir

tx− yC ' =0 on haurem de trobar la component t imposant la condició de distància recta-punt.

Si anomenem s a la recta, llavors la següent distància serà igual al radi.

d C , s= t a−bC '
1t 2

= r essent C ' =− tP xP y

És a  dir,  la  distància  entre  la  recta  s,  i  el  centre  de la  circumferència C a ,b és el  radi,  cal 
utilitzar l'equació general de la recta i substituir x=a , y=b . 
L'equació ens permetrà trobar t (amb dues solucions) i per tant completar l'equació de les rectes 
tangents.
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Tema-21 Nombres complexos (1Tema-21 Nombres complexos (1erer Btx) Btx)
Introducció
Els nombres complexos es van introduir tradicionalment per a poder resoldre equacions com la 
següent, que estaven fora de l'abast dels nombres reals: x21 = 0 d'on x =±−1 , 
a  aquest  valor  se'l  va anomenar  unitat  imaginaria (i),  tal  que podem escriure  i =±−1 o bé 
elevant al quadrat i2 =−1 . Els nombres reals (R) són un subconjunt dels nombres complexos (C).

Els nombres complexos
Són expressions de la forma z = ab i on tant  a com b pertanyen als reals, la part  a s'anomena 
part real del nombre complex z, mentre que b és la part imaginària del nombre complex z.
Aquesta manera de representar els nombres complexos s'anomena forma binòmica.
Podem dir que dos nombres complexos, ab i i cd i són iguals si les seves parts imaginàries 
i les seves parts reals són iguals, a = c ,b = d . 
Aquells  nombres que només tenen part  real,  òbviament  són reals,  i  aquells  nombres  que tenen 
només part imaginaria s'anomenen nombres imaginaris purs.
Per altra banda, si  ab i és un nombre complex, llavors  z* = a−b i rep el nom de complex 

conjugat del  primer  i  a  l'expressió  
1

ab i se'l  anomena  invers del  nombre  complex  inicial. 

Finalment  −a−b i rep el nom de l'oposat. Veurem que tots tres tenen aplicació més endavant.

Representació vectorial dels complexos
Gauss va  proposar  que  els  nombres  complexos  es  podien 
representar en el pla, prenent l'eix X com l'eix real i l'eix Y 
com  l'eix  imaginari.  Així  un  nombre  complex  es  pot 
representar com un vector de la següent manera: 

Coordenades polars i forma polar d'un nombre complex
Si enlloc de coordenades cartesianes utilitzem coordenades 
polars, que són aquelles en les què un punt es descriu mitjançant la seva distància a l'origen (r) i 
l'angle  que  fa  amb l'eix  horitzontal  tot  rotant  en  sentit  antihorari  (  ),  podem expressar  un 
nombre complex com amb la notació r  .
Segons el gràfic podem dir que:

r = x2 y2 on definim el mòdul

= arctg y
x on definim l'angle

I  per  altra  banda  per  passar  de  coordenades  polars  a 
cartesianes  només hem d'aplicar  les  raons  trigonomètriques, 
tal que: x = r cos i y = r sin .

Forma trigonomètrica d'un nombre complex
La tercera,  i  última forma de representar un nombre complex, s'anomena forma trigonomètrica. 
Veiem com la  podem trobar:  A partir  de  la  forma binòmica  z = ab i  simplement  fent  que 

a = r cos  i que b= r sin ho substituïm i arribarem a trobar que:
z = r cosi r sin o bé traient factor comú del mòdul z = r cosi sin .

Per tant, i en resum, la taula següent mostra les tres maneres d'expressar un nombre complex:
Binòmica z = ab i

Polar z = r

Trigonomètrica z = r cosi sin
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Igualtat de nombres complexos en forma polar
Direm que dos nombres complexos, expressats en forma polar, són iguals quan els seus mòduls 
coincideixen i quan l'angle també coincideix o bé és múltiple enter de 2 . 
Ara bé, normalment es considerà només la determinació principal (l'angle de la primera volta).

Exemple: Els nombres complexos 8 i 83 són el mateix.

Suma i resta de nombres complexos
Per efectuar l'operació suma de dos o més nombres complexos, 
la  forma  binòmica  és  la  més  útil.  Així  podem  dir  que 
ab i cd i = ac bd  i ,  gràficament  es  com 

sumar dos vectors i per tant segueix la regla del paral·lelogram:

La resta es definiria anàlogament, pensant que és com la suma 
del complex oposat:
ab i −cd i = ab i−c−d i = a−cb−d i

Productes de nombres complexos
L'operació producte també és senzilla de realitzar amb la forma 
binòmica, ja que es tractaria com el producte d'un binomi normal:
ab i · cd i = a ca d ib i cbd i2 que podem simplificar a 

ab i · cd i = a c−bd a dbc i
Per altra banda, es pot demostrar que el producte en forma polar de dos nombres complexos, r  i 

r '   segueix la següent forma r  · r ' = r r '  que també es prou senzilla.

Quocient de nombres complexos
Si utilitzem la forma binòmica i volem trobar el quocient de ab i entre cd i podem pensar 
que el quocient és igual al producte de l'invers del denominador, així:

abi
cd i

= ab i · 1
cd i en la pràctica, però, es multiplica numerador i denominador pel conjugat 

del denominador que seria c−d i , si ho fem podrem arribar a la relació:

abi
cd i

= ab i · c−d i 
cd i  ·c−d i 

= ...= a cbd
c2d 2 bc−ad

c2d 2 i

Ara bé, el quocient de dos nombres complexos és més senzill en forma polar, ja que es compleix 

que 
r

r '
=  r

r '

−

.

Potència de nombres complexos
Si utilitzem la forma binòmica, caldrà desenvolupar-la pel  binomi de Newton. Recordem que els 
coeficients d'un binomi elevat a la n-èssima potència es troben mitjançant la següent representació:

Per exemple ab3 = a33a2b3ab2b3
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Per tant en el cas d'un nombre complex elevat a certa potència ab i n operaríem desenvolupant 
el binomi de Newton i després simplificant termes.

Ara bé, com en el cas del quocient, aquesta operació en forma polar és molt més senzilla ja que es 
compleix que r

n = r nn .

Si aquesta última fórmula la desenvolupem prenent la forma trigonomètrica d'un complex de mòdul 
unitat (r=1) obtindrem l'anomenada fórmula de Moivre:
cosi sinn =cos ni sinn

Aquesta expressió és útil alhora de deduir raons trigonomètriques d'angles múltiples (2α, 3α ...).

Potències del nombre i
Com a cas particular de fer potències d'un nombre complex, veurem que passa si aquest nombre es 
simplement i (el nombre complex imaginari pur):

i1 = i , i2 =−1 , i3 = i i2 =−i , i4 = i22 = −12 = 1
I a partir  d'aquí es repetiria la seqüència trobada. 
Per  determinar  el  valor  d'una  potència  gran,  per  exemple,  i32 podríem dividir  l'exponent  per 
quatre  i  veure que ens  dona el  reste,  però aprofitant  el  capítol  de successions fixem-nos en el 
següent:  i1 = i5 = i9 .. = i els  exponents  segueixen  una  successió  aritmètica de  primer  terme 1  i 
diferència quatre, per tant xn = 14 n−1 . 
De la mateixa manera per les altres potències i2 = i 6 = i10 ..=−1 , els exponents són una successió 
de primer terme 2 i diferència 4, així que xn = 24n−1 , i3 = i7 = i 11 .. =−i on els exponents 
seguirien  xn = 34n−1 i  per  la  última  possible  solució  i4 = i 8 = i12 ..= 1 els  exponents 
seguirien la successió xn = 44 n−1 . En resum, podem dir que:

in serà i si n es pot trobar com   xn = 14 n−1
         serà -1 si n es pot trobar com xn = 24n−1
         serà -i si n es pot trobar com xn = 34n−1
         serà 1 si n es pot trobar com  xn = 44 n−1
Exemple: Calculeu i32 , cal comprovar que 32 es pot expressar com 32= 44 n−1 on n seria 
igual a 8, en aquest cas, per tant i32 = i4 = 1 .

Arrels de nombres complexos
Un  nombre  complex  dins  una  arrel  n-èssima  té  exactament  n  solucions  en  la  primera  volta 
(expressat en forma polar), és a dir, una arrel quadrada tindrà dues solucions, un arrel cúbica en 
tindrà tres, etc. Les arrels són útils per resoldre equacions polinòmiques en C, com per exemple

z32 i z = 0 on caldria trobar l'arrel quadrada d'un nombre complex.

Es pot demostrar que: r
1
n = r

1
n2k 

n
on k=0, 1, 2, ... n-1 dins la primera volta.

Exemple: Calculeu l'arrel quarta de z =1
2

, 

simplement apliquem la fórmula anterior per trobar que 1
2


1
4 =14k

8

i si fem k=0, 1, 2, 3 obtenim els valors 1
8

, 15
8

, 19
8

i 113
8

. 
Les solucions les podem representar gràficament en el pla complexe.
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Tema-22 Estadística (1Tema-22 Estadística (1erer Btx) Btx)
Introducció
L'estadística és la branca de les matemàtiques que s'encarrega de l'estudi de la recollida, anàlisi i 
interpretació de dades i de la construcció de models numèrics que expliquin la variabilitat trobada 
en les dades. És mitjançant l'estadística que les ciències poden extreure conclusions referides a 
mesures experimentals.

Població, variable i freqüència
El conjunt de dades (o elements) de les quals es disposa s'anomena població (o mostra). La població 
es pot dividir, de vegades, en conjunts diferenciats que anomenem categories.
El conjunt d'atributs mesurats per a cada dada s'anomena variable.
El  recompte  d'elements  fet  per  a  cada  variable  s'anomena  freqüència  absoluta,  (o  simplement 
freqüència)  i  quan  aquesta  es  dividida  pel  nombre  total  d'elements  de  la  població  parlem de 
freqüència relativa.

Exemple: Fem una enquesta d'intenció de votació als partits polític, el nombre total de persones 
enquestades seria la població, cadascuna d'elles rebria el nom d'element, l'atribut o variable mesurat 
seria la intenció de vot i una vegada acabat l'estudi podríem trobar les freqüències, que serien el 
nombre de vots associats a cada partit.

Gràfics estadístics
Per tal de resumir de manera gràfica els resultats d'un estudi estadístic és útil ajudar-nos de diferents 
gràfics, on dos són els més usuals: El gràfic de barres i l'histograma de freqüències.
El  gràfic  de  barres  ens  mostra,  en  la  horitzontal,  el 
conjunt de variables mesurades i en la vertical la seva 
freqüència.  Cal  dir  que  les  variables  han  de  ser 
categòriques (discretes, no contínues):

L'histograma  de  freqüències  és  una  representació  de 
variables  numèriques  contínues on  igualment 
s'enfronta en vertical amb els valors de les freqüències 
(cal prendre intervals pel valor de la variable): 

Paràmetres estadístics de posició i dispersió
Per  tal  de  quantificar  un  estudi  estadístic  s'utilitzen 
alguns  nombres  que  són  representatius  de  tota  la 
població,  aquests  nombres  reben  el  nom  de 
paràmetres estadístics o simplement estadístics. 
Els que tendeixen a donar una mesura de propietats centrals de la població s'anomenen paràmetres 
de posició (com la mitjana), i els que tendeixen a donar una mesura de com estan distribuïdes les 
dades s'anomenen paràmetres de dispersió (com la variància). 

Vegem els més usuals:

Mitjana: És el valor mig que pren la variable (x en aquest cas). Numèricament expressat com:

 x =
x1 x2... xn

n
=
 xi

n
on x i és cada valor observat i n el total d'elements (població).
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Ara  bé  quan,  el  nombre  d'elements  és  molt  gran,  és  més  útil  expressar  la  mitjana  amb  les 
freqüències absolutes:

x =
f 1 x1 f 2 x2... f n x n

n
=
 f i xi

n
on  f i són les freqüències de cada valor observat, fixem-

nos que aquesta fórmula és la d'una mitjana ponderada.

Si utilitzem la freqüència relativa definida com f ri =
f i

n
llavors l'expressió de la mitjana seria:

x = f r1 x1 f r2 x2... f rn x n = f ri xi

Que és, potser, la fórmula més útil pel càlcul de la mitjana.

Variància:  És el  paràmetre  que utilitzem per mesurar  el  grau de dispersió  de les  dades,  com a 
conseqüència de la desviació de cada element respecte la mitjana, expressat com:

2 =
 f i xi−x 2

n
=
 f i xi

2

n
−x2

En paraules diríem que la variància és la diferència entre la mitjana dels quadrats dels valors menys 
el quadrat de la mitjana.

L'arrel quadrada (en positiu) de la variància s'anomena desviació tipus (o estàndard)  .

Taules de doble entrada
Quan  estudiem  una  distribució  estadística  únicament  formada  per  dues  variables,  anomenada 
bivariant, és útil expressar les dades en una taula de doble entrada on les columnes s'utilitzen per 
representar les categories d'una de les variables, i les files s'utilitzen per tabular les categories de la 
segona variable. En la taula mostraríem els valors de les freqüències (absolutes o relatives).

Relació entre variables
Una propietat que ens pot ser interessant d'estudiar en les distribucions bivariants de dades és la 
possible relació entre elles, això és, quan una de les variables canvia de valor és possible que l'altra 
també ho faci. Ara bé, caldrà prendre precaucions perquè es pot donar el cas de relació entre elles 
per casualitat enlloc de per causalitat (de causa-efecte). Per tal de dur a terme aquest tipus d'estudi 
estadístic serà bo representar les dues variables en uns eixos de coordenades.  Normalment a la 
variable representada en l'eix horitzontal s'anomena variable x, mentre que a la representada en el 
vertical  s'anomena variable y. Fixem-nos en els següents gràfics anomenats distribució de punts:

Podríem dir que existeix certa relació, o millor dit correlació, entre la variable x i y, tant en el gràfic 
de l'esquerra com en el de la dreta, i no pas en el central. A més, en el de l'esquerra podríem parlar 
de  correlació positiva pel fet que quan augmenta una de les variables, l'altra també ho fa, mentre 
que en el gràfic de la dreta, podríem dir que la correlació és negativa, en el sentit que en augmentar 
una de les variables, l'altra disminueix. En el cas central parlaríem de correlació nul·la.
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Rep el nom de punt mitjà de la correlació, aquell de coordenades tals que P x ,y  és a dir cada 
coordenada és la mitjana de la variable. 

Correlació lineal
Quan els punts d'una distribució bivariant semblen agrupats formant una recta, parlem de correlació 
lineal i utilitzem un paràmetre estadístic anomenat  coeficient de correlació de Pearson per tal de 
quantificar numèricament la correlació entre les dues variables. L'obtindrem mitjançant 4 passos:

Pas 1: Calculem la variància de la variable x, i fem l'arrel per obtenir la desviació tipus:

 x
2 =

x i−x i
2

n
→  x

Pas 2: Calculem la variància de la variable y, i fem l'arrel per obtenir la desviació tipus:

 y
2 =

y i−y i
2

n
→  y

Pas 3: Calculem l'anomenat moment-producte:

 xy =
 xi−x i y i−y i

n
Pas 4: Ja podem calcular el coeficient de correlació de Pearson com:

r =
 xy

 x y

Degut a que aquest coeficient pot ser positiu o negatiu de vegades es dóna el seu valor al quadrat 
(r2). El primer, r,  pot prendre els valors entre [-1, 1], mentre que r2 pren els valors entre [0, 1]. 
Com hem intuït  en els  gràfics  anteriors,  un valor  r>0 i  proper  a  1 ens  indicarà una correlació 
positiva i significativa, mentre que un valor r<0 i proper a -1 ens indicarà una correlació negativa 
significativa. I finalment un valor de r proper a zero ens indicarà que no hi ha correlació entre les 
variables, és a dir la variació d'una d'elles no va acompanyada de la variació de la segona.

Les fórmules que hem vist es poden simplificar algebraicament i obtenir les següents que són més 
senzilles:

 x
2 =

 x i

n
−x2  y

2 =
 y i

n
−y2  xy =

 x i yi

n
−x y

Fixem-nos  que  l'última  expressió  ens  indica  que  el  coeficient  de  Pearson  és  la  mitjana  dels 
productes menys el producte de les mitjanes.

Recta de regressió
Donada una distribució de punts, es possible calcular aquella recta 
que minimitza les distàncies de cada punt respecte ella, anomenada 
la recta de regressió. Com tota recta es podrà expressar com:

y = m x p essent m el pendent i p l'ordenada a l'origen. 

Es pot demostrar que m =
 xy

 x
2 i que p = y−mx , fórmules que 

permeten representar aquesta recta. També es pot demostrar que el punt mitjà  P x ,y   forma 
part de la recta de regressió. Cal dir que moltes calculadores científiques són capaces de calcular 
aquesta recta de maneta automàtica donant només la taula de valors de les dues variables.
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Tema-23 Probabilitat (1Tema-23 Probabilitat (1erer Btx) Btx)
Introducció
La probabilitat és l'estudi de fets que es donen aleatòriament, on hi intervé l'atzar. El seu estudi 
matemàtic dóna suport teòric a l'estadística. Començarem per definir alguns conceptes bàsics.
Experiment  aleatori:  És  el  procés d'observació d'un fenomen en el  què poden haver  variacions 
aleatòries en els resultats.
Esdeveniment: Cadascun dels fets o resultats que estudiem en un experiment aleatori.
Esdeveniment elemental: Aquell esdeveniment que es pot observar directament i que no pot ser 
expressat en funció de resultats més simples.
L'estudi de la probabilitat és important en estadística ja que en el moment de presa de dades hi ha 
dues fonts principals d'atzar, 1) Estudiem una mostra relativament petita però les conclusions les 
apliquem a tota la població, 2) La incertesa inherent al valor de la pròpia mesura.

Probabilitat
Abans de definir el concepte de probabilitat, definirem el de freqüència relativa d'un esdeveniment, 
com el nombre total d'esdeveniments on s'ha complert amb èxit un cert resultat A, dividit pel total 
de realitzacions de l'experiència aleatòria, així la freqüència relativa f r A  serà:

f r A=
n A

nT
on  nA és el nombre de cops que l'esdeveniment A s'ha complert i  nT seria el 

nombre total d'experiments realitzats.

L'anomenada llei empírica de l'atzar ens diu que si prenen mesures repetides d'un cert experiment, 
llavors el valor de la freqüència relativa tendeix a apropar-se a un valor fix quan més i més mesures 
en realitzem.
En aquest sentit, la  probabilitat d'un esdeveniment serà un nombre que representa la proporció de 
vegades que podem esperar que es doni un esdeveniment quan l'experiment és repetit un nombre 
molt gran de vegades.

Càlcul de probabilitats
Començarem per definir una fórmula senzilla anomenada llei de Laplace. Si A és un esdeveniment 
d'un  cert  experiment  en  què  tots  els  casos  tenen  la  mateixa  probabilitat  de  succeir,  llavors  es 
compleix que la probabilitat és igual a la freqüència relativa:

p  A= f r A=
nA

nT
on  nA és el nombre de cops que l'esdeveniment A s'ha complert i  nT

seria el nombre total d'experiments realitzats.
Quan la fórmula de Laplace és aplicable, parlem de que el model de probabilitat és uniforme, en el 
sentit que tots els resultats possibles són igualment probables. Pensem, a més, que si comptem tots 
els possibles resultats d'un experiment la probabilitat total ha de ser 1, com és del tot intuïtiu.
Molts cops, un tipus d'experiment no segueix el model de Laplace directament però és possible fer 
alguna modificació en la definició dels esdeveniments o del propi experiment per a que aquesta llei 
sigui aplicable. Quan aquesta modificació de l'experiment no és possible no hi haurà més remei que 
trobar les probabilitat de cada esdeveniment fent en la pràctica el mateix.

61



Probabilitats totals
Donats els esdeveniment d'un experiment, s'hi pot operar amb ells utilitzant fórmules connectives 
de la lògica, i podem, per tant, definir els signes unió (∪) i intersecció (∩). 
L'esdeveniment intersecció de A i B, A ∩ B, és aquell que té èxit quan succeeix l'esdeveniment A i 
el B, tots dos alhora.
Si  A ∩ B=0 voldrà dir que els dos esdeveniments són mútuament excloents, quan és dóna un, l'altre 
no pot succeir. 
Finalment, l'esdeveniment unió de A i B,  A ∪ B, és aquell que es compleix amb èxit quan ho fa 
l'esdeveniment A o el B, o bé tots dos alhora.
Fixem-nos en els següents gràfics que intenten fer visual aquestes definicions:

 

 

 

Un dels principis fonamentals  de la probabilitat  és el següent;  Si A i  B són dos esdeveniments 
mútuament excloents, és a dir que  A ∩ B=0, això vol dir que la probabilitat de l'esdeveniment unió 
serà:

p(A ∪ B) = p(A) + p(B)
I en general, es complex la fórmula anomenada de les probabilitats totals:

p(A ∪ B) = p(A) + p(B) -  p(A ∩ B)
Fórmula que es pot entendre gràficament amb les figures anteriors.
Per altra banda, definim esdeveniment contrari de A, Ᾱ, a aquell tal que té èxit quan A no succeeix, i 
per tant es complirà que p(A) + p(Ᾱ) = 1.
Aquesta propietat és útil quan és més fàcil trobar la probabilitat de l'esdeveniment contrari que la 
del propi esdeveniment.

Probabilitats de dues experiències successives
Quan  realitzem successivament  dos  experiments  aleatoris,  essent  A un  esdeveniment  relatiu  al 
primer experiment i B el relatiu al segon, es compleix que:

p(A, després B) = p(A) · p(B)
Cal posar èmfasi en que només podem multiplicar les probabilitats quan aquestes són independents 
entre sí i suposant sempre que el primer esdeveniment s'ha complert.

Esperança matemàtica (valor esperat o mitjana de la distribució)
Tot seguit definirem el concepte d'esperança matemàtica, que té utilitat en els jocs d'atzar. Primer 
cal definir una variable aleatòria com aquella funció que assigna a cadascun dels esdeveniments un 
nombre  real.  Les  variables  aleatòries  s'anomenen normalment  amb lletres  majúscules,  com per 
exemple X, i llavors quan escrivim p(X=x) ens referirem a la probabilitat que dins del conjunt de 
variables X obtinguem la variable amb valor x. 
Quan considerem tots els valors que pot prendre un experiment, la funció p(X=xi) rep el nom de 
distribució de probabilitats de la variable aleatòria.
Ara ja podem definir l'esperança matemàtica (també anomenada  mitjana de la distribució o  valor 
esperat),  , com: 

=
f X = xi

n
x i on el sumatori pren tots els valors possibles de la variable aleatòria.

Com les freqüències tendeixen a la probabilitat mateixa direm que: = p  X =x ix i
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Generalització de la variància i la desviació tipus
L'estudi de la probabilitat dóna suport a l'estudi de l'estadística, i en aquest sentit, els paràmetres de 
la segona com són la  variància, i la seva arrel quadrada, la  desviació tipus o estàndard és poden 
expressar en funció de probabilitats, així la desviació estàndard serà:

2 =
f  X =x i

n
x i−2 o bé amb la probabilitat mateixa, com 2 =  p X = x i xi−2

L'expressió anterior es pot simplificar en cas que necessitem calcular la variància manualment:
2 = p X = xi x i

2−2

En paraules, direm que la variància és la mitjana dels quadrats menys la mitjana al quadrat.
Com ja sabíem, la desviació tipus o estàndard,  , és l'arrel quadrada (en positiu) de la variància.

Distribució binomial
La distribució binomial (o experiència de Bernouilli) és aquell experiment aleatori del qual només 
s'estudia la realització o no d'un cert esdeveniment, diguem A. Llavors si la probabilitat d'èxit de 
l'esdeveniment A és p(A)=p i la de no èxit és p(no A)=q, és clar que es compleix la relació p+q = 1. 
Aquesta distribució binomial ve caracteritzada per quatre paràmetres:

n: Nombre de repeticions de l'experiment
p: Probabilitat d'èxit
q=1-p: Probabilitat de no èxit.
k= Nombre de vegades d'èxit.

Matemàticament, les probabilitats d'aquesta distribució es calculen amb la següent fórmula:

p k = ( n
k

) pk qn−k fixem-nos que els exponents de p i q sumen n.

Recordem que el primer terme representa les combinacions que podem fer amb n elements presos 
en conjunts de q elements que es calcula com:

( n
k

)= nn−1n−2...
k !

On el numerador són productes que s'estenen k vegades, i el denominador és el factorial de k.

Es pot demostrar que la mitjana de la distribució binomial de n repeticions amb probabilitat d'èxit p 
és: =n p  
Pensem que el valor de la mitjana cal entendre'l com el resultat mitjà que cal predir quan repetíssim 
moltes vegades un experiment aleatori.

Exemple: Calculeu la probabilitat que, en tirar 10 cops un dau de sis cares, obtinguem 3 vegades el 
nombre 6. Veiem que és un cas de distribució binomial (treure 6 equival a èxit,  qualsevol altre 
nombre a no èxit) i podrem aplicar directament la fórmula de la probabilitat on:
n: Nombre de repeticions, 10 cops.
p: Probabilitat d'èxit, 1/6 (un cas d'entre sis possibles).
q: Probabilitat de no èxit, 5/6 (els altres cinc valors del dau).
k: Nombre de repeticions, 3 en aquest cas (treure 3 sisos).

Així que p k = ( n
k

) pk qn−k = ( 10
3

)( 1
6

)
3

 5
6

7

= 0.155

63



Exemple: Donades les cinc figures geomètriques següents,
calculeu de quantes maneres es poden associar en conjunts 
de dos, de tres, de quatre i de cinc. 
Podem resoldre l'exercici gràficament en el cas
d'associacions de dos elements, per exemple, i en
comptarem 10 (compte amb les repeticions): 

Ara bé, caldrà veure que podem calcular el nombre total de
conjunts de dos elements com el nombre combinatori:

( n
k

)= (5
2

)= 5 ·4
2·1

= 10

Per a combinacions de tres elements tenim:

( 5
3

)= 5 ·4 ·3
3 ·2 ·1

= 10 , per a combinacions de quatre elements 

( 5
4

) = 5· 4·3 ·2
4 ·3 ·2 ·1

=5 , i finalment combinacions de cinc elements només hi pot haver una, però 

també podem aplicar la fórmula (5
5

)= 5· 4 ·3·2 ·1
5· 4 ·3·2 ·1

=1 .

Distribució normal i normal estàndard
En tot el que s'ha dit en aquest capítol, les variables de l'experiment prenien valors discrets, ara bé, 
en la majoria d'ocasions les variables són contínues i poden prendre qualsevol valor dins d'un rang. 
En aquest sentit, cal dir que llavors p(X=x)=0 ja que serà molt improbable trobar un cert valor 
concret dins una variable que pren valors continus. 
Com veiem, caldrà fer ús d'un altre tipus de paràmetre en aquest cas, i parlarem de la  funció de 
densitat de probabilitats (f). 
Aquesta funció f, que estarà associada a una variable contínua, prendrà el valor de l'àrea sota la 
corba (seria una integral definida, per tant) entre dos valors de la variable, tal que es complís:

p[a ≤ X ≤ b]=àrea sota la funció f entre a i b

De fet, i d'acord amb els postulats de la probabilitat, l'àrea total de la corba valdrà 1, ja que seria la 
probabilitat de la totalitat dels valors observables.
Com en  el  cas  d'una  variable  contínua,  es  defineixen  dos  paràmetres  fonamentals,  que  són  la 
mitjana o valor esperat   i la desviació tipus o estàndard  .  
El primer paràmetre ens indicaria quin és el valor mitjà observat en un experiment repetit moltes 
vegades i el segon ens indicaria la dispersió d'aquest valor 
mitjà.
La més important de les distribucions contínues de dades és 
l'anomenada  distribució  normal on  la  funció  de  densitat 
pren  la  següent  forma  (anomenada  també  campana  de 
Gauss, del tipus f x = e−x2

):
Les característiques d'aquest funció són:

1) És simètrica verticalment.
2) Té un únic màxim situat a un valor de la variable tal 

que x = .
3) Quan x la corba és creixent i quan x la corba és decreixent.
4) L'eix horitzontal presenta una asímptota en tots dos costats.
5) El valor de la desviació tipus   té a veure am l'amplada del gràfic. Valors grans fan la 

“campana” més ample, i valors més petits la fan més estreta. Ja que el valor de l'àrea ha de 
ser constant i igual a 1, quan es fa estreta cal que és faci més alta i viceversa.
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Veiem l'última característica en la següent figura:

 

Finalment, direm que el valor de la probabilitat (àrea sota la corba) de la zona que està dins una 
desviació tipus, ja sigui en positiu o en negatiu val:

p [−X  ] = 0.683

El que està dins de dues desviacions tipus val:
p [−2X 2 ]= 0.954

I així podríem trobar altres intervals i la seva probabilitat associada.

Per tal de no haver de calcular aquesta probabilitat per qualsevol distribució normal, es tabulen els 
valors d'un cas particular de distribució normal, anomenada distribució normal estàndard, en el ben 
entès que qualsevol distribució que segueixi el model de distribució normal es pot transformar al 
model de distribució normal estàndard fent un canvi de variable, diguem-li X Z . 

La distribució normal estàndard es caracteritza perquè té mitjana igual a 0 i desviació tipus igual a 
1,  és  a  dir;  =0,=1 i  la  fórmula  per  transformar  una  variable  d'una  distribució  normal 
qualsevol en estàndard és la següent:

Z = X −
 on Z és ja una variable que segueix el model de distribució normal estàndard.

En l'annex de la pàgina següent es mostren els valors que pren la funció normal estàndard per a 
diversos valors de la variable, que van des de z = −3 =−3 fins a z = 3 =3 .
Aquesta taula dóna els valors de p [Z z ] de tal manera que la variable z es llegeix prenent la 
primera xifra de la primera columna i la xifra decimal següent de les altres columnes.

Exemple: Calculeu la probabilitat de que una variable aleatòria contínua z prengui el valor menor 
que 1.85 en una distribució normal estàndard.
Fent ús de la taula de l'annex, direm que p [Z1.85]=0.9678 de la lectura de la taula en la fila 
z=1.8 i la columna 0.05 (1.85).
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AnnexAnnex
Taula de valors de la distribució normal estàndard.
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