
 

CURS PRÀCTIC DE MANIPULACIÓ ALGEBRAICA 

DEL 8 D’OCTUBRE 2019 AL 5 DE DESEMBRE 2019 

 

L’ESCSET proposa un curs de reforç de matemàtiques per tots els estudiants de 
Tecnocampus. 

 

A efectes que els alumnes puguin millorar aquells aspectes de manipulació algebraica 
que van adquirir en el seu pas per Secundaria. 

El curs està adreçat a tots els estudiants que presenten dèficits en aspectes com la 
simplificació d’expressions, resolució d’equacions, etc. 

 

El curs es realitzarà dimarts i dijous en horari de 14h a 15h. 

Idioma d’impartició: Català/Castellà 

 

ELS  ESTUDIANTS INTERESSATS US PODREU MATRICULAR EN EL LINK:  

http://agenda.tecnocampus.cat/go/Algebra2019_1T_ESCSET 

 

Data màxima per matricular-se: dia 4 d’octubre del 2019 
-- Mínim 13 estudiants -- 
-- Màxim 25 estudiants -- 

 

PREU DEL CURS : 98,5€* 

 
 
  
 
 
 
 

 
* Aquell estudiant que formalitzi la seva baixa del curs després del dia 7 d’octubre del 
2019 no percebrà cap retorn econòmic.  



 
CURS PRÀCTIC DE MANIPULACIÓ ALGEBRAICA 

PROGRAMA DEL CURS 
 

 Tècniques algebraiques (aplicació de la propietat distributiva, simplificació, 
expansió, etc.). 
 

 Potències i radicals (propietats de les potències de nombres reals, operacions amb 
potències, arrels quadrades de nombres reals, operacions amb radicals, etc.). 
 

 Resolució d'equacions (resolució d'equacions de grau 1, grau 2 i superior, 
equacions irracionals, etc.). 
 

 Logaritmes (definició i propietats, càlcul de logaritmes, resolució d'equacions 
exponencials i logarítmiques).  
 

 Resolució de sistemes d'equacions (mètode de resolució de sistemes de dues 
equacions amb dues incògnites, sistemes d'equacions lineals, classificació). 
 

 Resolució d'inequacions (desigualtats numèriques, propietats, inequacions lineals 
amb una incògnita, inequacions polinòmiques amb una incògnita de segon grau i 
de graus superiors a dos). 

 
 
Bibliografia 

 Qualsevol llibre de primer de Batxillerat. 
 Haeussler, JR., Ernest, F., Richars D. Paul, Richard J. Wood (2008): Matemáticas 

para administración y economomía. Ed Pearson. 
 
Indicacions: 

1) El temari correspon, en gran mesura al Bloc 0 de l’assignatura de Fonaments de 
Matemàtiques dels graus de l’ESCSET. 

2) És un curs de repàs de temari bàsic de matemàtiques (ESO i 1r de Batxillerat). 
3) Les sessions tindran un caràcter pràctic. 


