
Una càpsula de funcions... 
La següent taula recull el valor d’una funció. La primera columna 
representa el dia i després hi ha representades tres funcions.  

● Funció lineal o directa = 2 x dia (2 multiplicat pel valor del dia) 
● Funció Inversa = 2 : dia (2 dividit pel valor del dia) 
● Funció exponencial = 2^dia (2 elevat al dia) 

Dia Lineal - Directa Inversa Exponencial 

1 2 2 2 

2 4 1 4 

3 6 0,667 8 

4 8 0,500 16 

5 10 0,400 32 

6 12 0,333 64 

7 14 0,286 128 

8 16 0,250 256 

9 18 0,222 512 

10 20 0,200 1024 

11 22 0,182 2048 

12 24 0,167 4096 

13 26 0,154 8192 

14 28 0,143 16384 

15 30 0,133 32768 

16 32 0,125 65536 

    

 

 

 

 

 



 

D’entrada, s’observa que la gràfica lineal (de proporcionalitat directa) 
i l’exponencial creixen i la funció inversa (de proporcionalitat inversa) 
decreix.  

Fixa’t que en les tres taules i, per tant en les gràfiques també, totes 
les funcions comencen amb el valor 2 el dia 1, ja que 2 multiplicat per 
1 és 2, 2 dividit per 1 és 2 i 2 elevat a 1 és 2. 

Per veure la diferència en el creixement cal fixar-se en els detalls i 
observar el valor de l’eix vertical. En la funció lineal el dia 16 té valor 
32 mentre en l’exponencial val 65536. Hi ha aproximadament 65500 
unitats de diferència! 

Representem les tres gràfiques juntes els primers 7 dies: 

 

En la gràfica es pot comparar la diferent manera de créixer. 

 

 

Si representem els 16 dies, la diferència és tan gran que no podem 
distingir el comportament de les funcions de proporcionalitat directa i 
inversa 

 

Les matemàtiques intenten modelitzar els comportaments i, a partir 
de les dades recollides, trobar funcions que permetin predir el 
comportament i actuar en conseqüència. A vegades les actuacions 
poden encaminar-se a aturar el comportament normal que tindria la 
funció. 

 

Un cop hagis llegit aquesta fitxa i mira’t el vídeo contesta el formulari 
de la tasca. 

 


