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Selecció d’idioma en català

w Els menús de la calculadora fx-570/991SPX

w

1. Situar-se damunt amb el cursor i prémer =
2. Accés ràpid: Prémer directament el nombre del menú



Configuració de la calculadora qw
qw R R R

R

Escriptura natural / lineal
qw 1

La tecla n
Cw1    96P18=  n n



Reset (valors per defecte)

q9 3 = C

L’idioma és l’única configuració que no 
recupera el seu estat per defecte !



Tecla divisió entera `
Volem repartir 41 entrades pel partit de bàsquet  Joventut  de Badalona – CB Manresa entre els 
12 jugadors de l’equip infantil de l’escola. Quantes entrades rebrà cada nen? En sobrarà alguna?

����� = ?

����� = �� = −�

Algorisme d’Euclides: Calcula el MCD de 504 i 396



Tecla divisió entera `

Encarnación López  & José  Manuel Fernández

Si 24:6=4, Entonces 24:4=6 con lo que 4 y 6 son divisores de 24

Si 75:3=25 Entonces con lo que __ y __ son divisores de ___

Si 48:6=8 Entonces con lo que __ y __ son divisores de ___

Si 32:16=2 Entonces con lo que __ y __ son divisores de ___

Si 72:8=9 Entonces con lo que __ y __ son divisores de ___

Si 42:21=2 Entonces con lo que __ y __ son divisores de ___

Su
b

e

1 30

B
aja

2 15

3 10

5 6

Se cruzan

Actividad8: Calcula todos los divisores de 36 y 48.

Divisores

1 36

2 18

3 12

4 9

6 6

Divisores siempre por parejas Divisores de 30



La tecla M
• Múltiples d’un nombre

M(3)= {                                      }

0=

M+3====……

• Càlcul del m.c.m. de 24 i 42

M(24)={24, 48, 72, 96, 120, 134, 168, 192, 216, 240...}
M(42)={42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 336, 378,420...}



La tecla M
Progressions.

• Progressió aritmètica:

a1 = 3  i   d = 8

• Progressió geomètrica:

a1 = 20  i   r = ½



La tecla M
Capital de 50 000 € durant 4 anys al 
5% d’interès anual

Interès simple

Interès compost



La funció PreAns (QM)

La sèrie de Fibonacci
Quantes parelles de conills hi haurà d’aquí a un any?

http://www.artifexbalear.org/img/fibonac9g.jpg



La funció PreAns (qM)

La sèrie de Fibonacci
Quantes parelles de conills hi haurà d’aquí a un any?

• 1=

=

• M+QM=

=

=

=

= ··· = http://www.artifexbalear.org/img/fibonac9g.jpg



Exercici:

Simplifica  
���	
�
��	�
�

���	
�
��	�
� = 
�	�


���	�

Nombres racionals.



Per a pensar una mica

• Dos ciclistes es troben en dues poblacions diferents separades 
per una distancia de 112km. Comencen a donar pedalades a la 
vegada amb la intenció de trobar-se. El primer va a 18 km/h, i 
el segon a 22km/h. 

• Quant de temps trigaran en trobar-se?
• Cal que resolguis el problema sense raonaments algebraics.
• Dóna el resultat en format d’hores, minuts i segons.

Goyo Lekuona Muxica



Problema
El radi de la Terra és 6370km
a) Calculeu la distància entre dos punts d’un mateix meridià les 

latituds dels quals són 40º50’20”N i 15º30’40”S
b) Calculeu la distància entre dos punts d’un mateix meridià les 

latituds dels quals són 40º20’45”N i 5º50’30”N
c) Quina és la distància entre dos punts del mateix meridià de la 

Terra que mesuren 1” ?
Solució:
El meridià és una circumferència màxima de la Terra que passa pels pols. 
La longitud d’arc d’una circumferència és  = 2�� �

���



Problema
Les coordenades de Llemotges (França) són 45º51’ N 1º15’ E 

Les coordenades de Tolosa (França) són 43º36’ N 1º26’ E 

a) Calculeu la seva distància suposant la Terra esfèrica i el radi 
6370Km.

b) Amb GoogleMaps calculeu la distància per carretera

Ricard Peiró Estruch



Amb GoogleMaps la distància per l’autopista 
A20 de França és de 291km

Amb GoogleMaps la distància en línia 
recta és de 253km



• Exemple: Introducció al nombre e. 

Podem definir el nombre e com el valor límit de la successió 1 + �
�

�

Anem provant quantitats per n cada cop més grans:

Altre possibilitat es per mitjà de la sèrie infinita:

1 + �
�! + �

�! + �
�! + �

�! + �
�! + �

�!+...     

Calculant els primers 5, 7 ó 9 termes:

La funció Replay !E$



El menú Estadística 

T

q
w



El menú Estadística 
q
w

I si mirem les nostres edats?



App educativa CASIO EDU+      (Windows, ios & android)



Problema
a) Determineu la paràbola que passa pels punts 

(-2,3), (2,1) i  (3, 7/4)

b) Pertany a la paràbola el punt (4,7)?

c) Dibuixeu la paràbola.

Solució:

a) Procediment 1.  Menú estadística. Regressió quadràtica.

La funció és � = �
� �� − �

� � + 1

Ricard Peiró Estruch

Compte amb els
coeficients, no es 
corresponen amb
ax2+bx+c tradicionals



a) Procediment 2.  

Sigui la paràbola � = ��� + �� + �. Els tres punts 
pertanyen a la paràbola, aleshores satisfan la seva equació.

(−2)�� − 2� + � = 3
2�� + 2� + � = 1
3�� + 3� + � = 7

4

La funció és � = �
� �� − �

� � + 1
Ricard Peiró Estruch



b) Obrir el menú verificar:  

el punt  (4,7) no pertany a la paràbola

Ricard Peiró Estruch



Nombres enters aleatoris Q.(RanInt)

Exemple: Llançament d’un dau
Podem simular el llançament d’un dau les vegades que ens interessi, per 
exemple 20, només caldrà prémer = 20 vegades.

Q.1q)6)= 

L’aplicació Taula també pot ser una bona opció:



• Un cop simulat el llançament del dau 20 vegades procedim a crear la 
taula estadística corresponent. Generem el codi QR i amb l’aplicació 
CASIO EDU + compartim amb la classe

• Quan la resta de companys de la classe hagin compartit els seus codis 
podem procedir a ajuntar totes les experiències i veure com la 
probabilitat de cada esdeveniment s’apropa al valor teòric.



Nombres enters aleatoris Q.(RanInt)

I el llançament de dos daus a la vegada?

I el llançament d’un dau i una moneda?



Nombres enters aleatoris Q.(RanInt)

DAU DODECAÈDRIC 

Què és un poliedre regular? Quins són els poliedres regulars? Quina 
relació podem obtenir entre les arestes, les cares i els vèrtexs?

Observa un dodecaedre. Quantes cares té? Com es diuen els polígons que 
formen les seves cares?

Ara que ja sabem 
una mica de 
geometria, numera 
les cares de l’1 al 
12, llança el dau 50 
vegades, anota els 
resultats i fes la 
taula de freqüències

Puntuació Recompte Freqüencia absoluta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL



a) Representa el diagrama de barres de las freqüències absolutes. 
b) Quina és la mitjana de les teves puntuacions? 
c) Compara la teva mitjana amb la dels teus companys. Calcula la 
mitjana de totes les mitjanes. 
Quin resultat has obtingut? 

Puntuació Freqüencia absoluta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

d) Ara  poseu en comú totes les dades. Per fer-ho, 
caldrà introduir les teves dades a la calculadora i 
compartir-les amb el grup mitjançant l’aplicació CASIO 
EDU +. Copia en el teu quadern la taula de les 
freqüències absolutes de tota la classe en la següent 
taula: 

e) Calcula la mitjana. Quin resultat has obtingut? 

f) Quina relació hi ha entre ambdues mitjanes 
obtingudes? 

g) Creus que això passa sempre? 



CARRERES DE 1500 m

La taula que tens a continuació recull les marques olímpiques 
de la carrera de 1500 metres des d'Atenes 1896 fins a Londres 
2012: 

Any Marca(min) Any Marca (min)

1896 4,553 1964 3,635

1900 4,103 1968 3,582

1904 4,09 1972 3,605

1908 4,057 1976 3,653

1912 3,947 1980 3,64

1920 4,03 1984 3,542

1924 3,893 1988 3,599

1928 3,887 1992 3,678

1932 3,853 1996 3,596 

1936 3,797 2000 3,535

1948 3,83 2004 3,570

1952 3,752 2008 3,549

1956 3,687 2012 3,569 

1960 3,593

a) Dibuixa un diagrama de punts 
que representi la informació.

b) Hi ha tendència lineal? 

c) Dibuixa una recta que 
representi el núvol de punts. 

d) Podries predir las marques 
dels anys olímpics que falten?

e) Intenta predir el temps de 
carrera per un atleta de l’any 
3020. Comenta el resultat.



� + 		� + 			! = 		4� � 2� � 3! � 13"

Sistemes d’equacions      

Afegir una tercera equació de manera que el sistema resulti:

a) S.C. I.
b) S.I.
c) S.C.D.

Podem aprofitar l’app CASIO EDU+ per a que els 
alumnes ens enviïn les seves solucions i comentar-
les a l’aula



El full de Càlcul

Calcular els 5 primers termes de la successió 
��#� = 2�� � 3 , amb �� � 2

T



El full de Càlcul

Quants anys faran falta per pagar un préstec de 10000€ amb 
un interès anual del 6’5%, si decidim abonar una quota anual 
fixa de 1200€?

$� = $�%� 1 � 0.065 � 1200

Després de 13 anualitats haurem liquidat el préstec

T



El full de Càlcul

Calculem l'àrea del recinte pla limitat per l’eix de abscisses, la 
gràfica de la funció � = �� i les rectes x = 0  y  x = 1.

Àrea sota una corba. Sumes de Riemann.



Aproximació amb rectangles superiors.

Dividirem l’interval de 0 a 1 en 40 parts iguals (n=40) numerades del 1 a 40 en la 
columna A. Cada subinterval tindrà la mateixa amplitud 1/40. 
L'àrea S

n
de cadascun dels rectangles superiors vindrà donada per la longitud de la 

base 1/40 per la altura, en aquest cas (n/40)2.

*� = 140 ∙ ,40
�

Obtenim que l'aproximació per excés de l’àrea buscada és: 

- ≅ / 140 ∙ ,40
���

�0�
� 0.3459375		2�

Observació: Si volem mostrar 
el valor un cop  ens situem a 

sobre d’una cel·la és necessari 
configurar la calculadora de la 

manera següent: 
qwR422

T T

T



Aproximació amb rectangles inferiors.

Numerem la columna A de n=0 a n=39. 
L'àrea S

n
de cadascun dels rectangles inferiors vindrà donada per la longitud de la 

base 1/40 per la altura, en aquest cas (n/40)2.

*� = 1
40 ∙ ,

40
�

Al ser un full de càlcul dinàmic, amb un senzill canvi a la cel·la A1, de manera que ara 
A1=0, obtenim el full de càlcul actualitzat i com a resultat la suma de les àrees dels 
rectangles inferiors ens dóna l'aproximació per defecte buscada:

Obtenim que l'aproximació per defecte de l’àrea buscada és: 

- ≅ / 1
40 ∙ ,

40
��


�0�
= 0.3209375		2�



Aproximació amb rectangles intermitjos.

Si escollim els rectangles amb l’altura igual a l’ordenada en el punt mig de cada 
subinterval, escollint A1=0.5, obtenim l’aproximació següent:

Obtenim que l'aproximació per defecte de l’àrea buscada és: 

- ≅ 0.33328125		2�

Observació:
Si no volem que el full de càlcul sigui dinàmic podem canviar la seva configuració:

qwR41



L’operador sumatori I.  

Les limitacions del full de càlcul (45 files) no ens permeten establir particions en 
intervals més petites i així continuar amb el procés d’exhaució. Ara bé, l’operador 
sumatori des del menú calcular ens permet continuar l’aproximació

Podem contrastar els resultats obtinguts amb el càlcul directe realitzat amb la 
calculadora amb la tecla y per a integrals definides.

Observació:
Tot i que el resultat obtingut coincideix 
amb el valor real de l’àrea, òbviament 
aquest resultat no deixa de ser també 
una aproximació numèrica de l’àrea.

Observació:
Algunes vegades el càlcul d’integrals 
numèriques amb al calculadora por 

demorar-se alguns segons.



c) Obrir el menú taula:  

Ricard Peiró Estruch

Podem modificar els
paràmetres de la 
representació de la 
funció



Combinatòria i Probabilitat

Activitats: 
1) Quantes apostes diferents es poden fer a La Primitiva? Quina és la probabilitat de 
encertar els sis nombres extrets? 

2) Quantes butlletes possibles hi ha amb  5 + complementari, és a dir, tenen 5 
nombres encertats dels sis extrets i a més a més encerten el complementari? Quina 
és la probabilitat de encertar 5 + complementari?

Maria José Fuente Somavilla



Combinatòria i Probabilitat

3) Quantes butlletes hi ha amb 5 encerts, és a dir, tenen 5 nombres encertats dels sis 
extrets i no encerten el complementari? Quina és la probabilitat de encertar 5, és a 
dir, tenen 5 nombres encertats i no encerten el complementari?

4) Quantes butlletes possibles hi ha amb  4 encerts? Quina és la probabilitat de 
encertar 4 nombres?

5) Amb l’ajuda de la calculadora aconsegueix una combinació de la primitiva.

Maria José Fuente Somavilla



Gràcies!

Construir matemàtiques Compartir per aprendre


