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“La matemàtica és el treball de l’esperit humà que està destinat tant 
a estudiar com a conèixer, tant a buscar la veritat com a trobar-la.” 

        Evariste Galois 

 

“Millor que del nostre judici, hem de fiar-nos del càlcul algebraic.” 

        Leonhard Euler 

 

“Divideix les dificultats que examines en tantes parts com sigui 
possible per a la seva millor solució.” 

        René Descartes 

 

“ La matemàtica és la ciència de l’ordre i la mesura, de belles cadenes 
de raonaments, tots senzills i fàcils.” 

        René Descartes 

 

“No n’hi ha prou en tenir bon enginy; el principal és aplicar-lo bé.” 

        René Descartes 
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1.Resum. 
  
Quan vaig haver de decidir quin treball de recerca fer, estava indecís, 
no sabia si fer-lo sobre matemàtiques o sobre informàtica. No vaig 
contemplar cap altra opció, no tenia sentit. Quan em va arribar la 
proposta de “La programació al servei de la matemàtica”, vaig 
acceptar-la sense pensar-m'ho ni 30 segons, molt segur de la meva 
decisió, no m'estava equivocant. 
L'únic problema era que les matemàtiques necessàries per al 
programa, encara m'eren desconegudes i que no tenia cap noció de 
programació. Però, sabia que m'agraden molt els ordinadors i que no 
m'importa estar-me hores intentant resoldre un problema que 
realment m'interessi. Llavors, estava clar, amb la il�lusió que hi 
estava posant, només hi podia sortir guanyant. Com? Aprenent! 
El principal objectiu, a curt termini, va ser introduir-me en el món de 
la informàtica i la millor manera era aprofitant la meva passió per les 
matemàtiques. L’objectiu, a més llarg termini, era buscar la 
confirmació de que la meva idea d’estudiar la doble titulació 
d'enginyeria informàtica amb matemàtiques, el proper any a la 
universitat, era l’encertada. 
En fer el treball, vaig voler dissenyar un programa informàtic capaç 
de resoldre i representar les solucions d’equacions de primer i segon 
grau, de sistemes lineals de dues equacions i dues incògnites, de 
sistemes lineals compatibles determinats de tres equacions i tres 
incògnites, i finalment, com a colofó, de trobar un zero d’una funció 
mitjançant el teorema de Bolzano. Tot això utilitzant el Microsoft 
Excel i el Visual Basic. 
El primer pas va ser recollir tota la informació possible, tant dels 
procediments i mètodes matemàtics necessaris per a resoldre les 
equacions i sistemes com, sobretot, d’Excel i Visual Basic, ja que la 
part de programació era la que més m’espantava degut a la meva 
inexperiència. La part matemàtica va ser relativament senzilla: ja 
coneixia tota la part d’equacions i sistemes 2x2, però vaig haver 
d’anticipar-me al temari del curs per a entendre conceptes nous per a 
mi, com el de rang d’una matriu, càlcul de determinants, regla de 
Cramer i teorema de Bolzano. La part algorísmica i informàtica em va 
resultar més complicada alhora que gratificant: per a aprendre tots 
els continguts necessaris per a portar a terme el treball vaig haver de 
llegir diversos llibres sobre el tema i fer proves amb problemes més 
senzills abans d’afrontar els que resol el programa. Amb això, vaig 
aprendre les normes bàsiques per a dissenyar algorismes i la manera 
de traduir-los a llenguatge informàtic, en el meu cas, el Visual Basic. 
Les conclusions que trec de tot aquest procés són molt positives: He 
aconseguit els objectius que m’havia marcat al començament i més, 
ja que he gaudit d’una grata experiència, tant a nivell personal com 
intel�lectual. He après molt i he gaudit amb tot el procés. També m’he 
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desesperat alguna vegada quan algun algorisme no funcionava i no 
veia el perquè. Fa uns mesos, pràcticament no sabia ni què era un 
full de càlcul i avui, em sento molt còmode treballant-hi i molt 
sorprès amb la quantitat d’utilitats que té: l’únic límit que presenta és 
la imaginació. Gràcies a això, he entès, finalment, aquella frase que 
diu que “les meravelloses vistes que es veuen des del cim, bé valen 
la pena l’esforç i la suor gastats per a escalar la muntanya”. Aquesta 
barreja de sentiments és la que m’ha convençut que la meva idea 
d’anar a la universitat i estudiar enginyeria informàtica, és l’única 
idea vàlida per a mi. Sóc conscient que em queda molt camí per 
recórrer i que he d’anar pas a pas, i que, com deia Descartes, “la 
precipitació és la mare de l’error”, però per això, ho faré molt 
convençut de que la meva elecció ha estat la correcta, a poc a poc i 
amb seguretat. Ja no tinc dubtes sobre el meu futur! 
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2.Introducció i antecedents. 
 
Sempre m'han agradat les matemàtiques i m'han fascinat els 

ordinadors. Va arribar l'hora de decidir el tema del treball de recerca i 

no sabia cap on decantar-me, fins que em va arribar la proposta amb 

la què vaig pensar que mataria dos pardals d'un tret: mirant de cara 

al futur, i pensant que el treball m'ajudaria a decidir què estudiar 

després del batxillerat, vaig acceptar-la: Es tractava de “La 

programació al servei de la matemàtica”, un treball on havia de 

treballar amb l'Excel, el Visual Basic i unes matemàtiques 

desconegudes per a mi fins a aquell moment. 

Es tractava de dissenyar i executar un programa capaç de resoldre 

equacions de 1er i 2on grau, sistemes lineals de dues equacions i 

dues incògnites, sistemes compatibles determinats de dues equacions 

lineals i tres incògnites i, com a colofó, que trobés zeros de funcions 

utilitzant el teorema de Bolzano. Ups!! Eren moltes coses i pensant, 

ara, en el dia en què vaig decidir-me, m'adono que vaig ser una mica 

inconscient: em vaig tirar de cap en una piscina sense saber si hi 

havia aigua o no. Poquíssimes vegades havia utilitzat l'Excel i, per 

descomptat, no tenia cap noció de programació, les paraules Visual 

Basic no tenien cap sentit per a mi. Per sort, no vaig parar-me a 

pensar en totes les pors i maldecaps que podrien sorgir-me i m'hi 

vaig posar. 

Les meves expectatives no estaven molt clares, perquè no podia 

pensar en un món que m'era totalment desconegut. Només sabia que 

sentia autèntica passió pels ordinadors i que no m'importa estar-me 

hores intentant resoldre un problema que em resulti interessant. Ja 

sé que partia de zero, però això significava que no tenia res a perdre. 

Vaig pensar que, amb la il�lusió que hi estava posant, només podia 

sortir-hi guanyant. Com? Aprenent! 
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3. Objectius. 
 
El principal objectiu, a curt termini, va ser introduir-me en el món de 
la informàtica i la millor manera era aprofitant la meva passió per les 
matemàtiques. L’objectiu, a més llarg termini, era buscar la 
confirmació de que la meva idea d’estudiar enginyeria informàtica, el 
proper any a la universitat, era l’encertada. 
En fer el treball, vaig voler dissenyar un programa informàtic capaç 
de resoldre i representar les solucions d’equacions de primer i segon 
grau, de sistemes lineals de dues equacions i dues incògnites, de 
sistemes lineals compatibles determinats de tres equacions i tres 
incògnites, i finalment, com a colofó, de trobar un zero d’una funció 
mitjançant el teorema de Bolzano. Tot això utilitzant el Microsoft 
Excel i el Visual Basic. 
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4. Presentació del Visual Basic i l’Excel. 
 

Visual Basic: El Visual Basic és un llenguatge de programació 

desenvolupat per Alan Cooper per a Microsoft. Aquest llenguatge és 

un dialecte del BASIC, amb importants afegits. La seva primera 

versió va ser presentada el 1991 amb la intenció de simplificar la 

programació utilitzant un ambient de desenvolupament 

completament gràfic que facilités la creació d'interfícies gràfiques i, 

en certa mesura, també la programació en ella mateixa. 

 

Les seves característiques més representatives es basen en què, és 

un llenguatge fàcil d'aprendre (però amb alguns aspectes més 

complicats per a programadors més experts). Per tant, és tan 

adequat per a programadors principiants com per a experts, guiat per 

esdeveniments, i centrat en un motor de formularis poderós que 

facilita el ràpid desenvolupament d'aplicacions gràfiques. La seva 

principal innovació, que més tard va ser adoptada per altres 

llenguatges, va ser l'ús d'un tipus de llibreries, anomenades 

inicialment vbx i posteriorment ocx, que permeten contenir tota la 

funcionalitat d'un control i facilitar una ràpida incorporació als 

formularis. La seva sintaxi, derivada de l'antic llenguatge BASIC, ha 

estat ampliada amb el temps en afegir-s’hi les característiques 

típiques dels llenguatges estructurats moderns. S’hi ha afegit una 

implementació limitada de la Programació Orientada a Objectes (els 

propis formularis i controls són objectes), encara que, si s’admet el 

polimorfisme mitjançant l'ús de les interfícies, no admet l'herència. 

No requereix el maneig de punters i consta d'un maneig molt senzill 

de cadenes de caràcters. Posseeix vàries biblioteques per maneig de 

bases de dades, podent connectar amb qualsevol base de dades 

d'ODBC(Open DataBase Connectivity: Informix, DBase, Access, 

MySQL, SQL Server, PostgreSQL ,etc) a través d'ADO (ActiveX Data 

Objects) 
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És utilitzat principalment per a aplicacions de gestió d'empreses, a 

causa de la rapidesa amb la què pot fer-se un programa que utilitzi 

una base de dades senzilla, a més de l'abundància de programadors 

en aquest llenguatge. 

 

 - Termes més importants del llenguatge: 
 

• If: És un condicional que vol dir “Si” i s’utilitza per a introduir 

l’ordre que volem donar, va sempre al capdavant. Sempre que 

tinguem un If apareixerà un Then, i per finalitzar aquesta 

ordre un End If. 

• Then: Ens indica la conseqüència de la condició, és a dir, si es 

compleixen les premisses que li hem donat anteriorment, que  

executi les ordres que van darrera. Sempre va després d'un If. 

• Else: Vol dir “sinó”. Va sempre després d’un If, i la seva funció 

és que s’executin les ordres que vénen a continuació quan no 

es compleixen les condicions del If. 

• End If: S’utilitza per a finalitzar la condició i la conseqüència 

que havíem donat anteriorment. 

• And: Vol dir “i”. Serveix per a unir dues o més premisses quan 

volem que es compleixin totes i cadascuna d’elles . 

• Or: És similar al And, però vol dir “o”. La diferència està en 

què demanem que es compleixi, com a mínim,  una de les 

premisses. No fa falta que es compleixin totes a la vegada.  

• For: Vol dir “des de”. S’utilitza en processos reiteratius. 

Després, sempre va una variable que serveix de comptador. 

• To: Indica fins a quin nombre ha d’arribar el comptador que 

acompanya el for. És el nombre de vegades que es reiterarà el 

procés.  

• Next: Indica el final de l’ordre for. Va després de totes les 

ordres que volem que es repeteixin.  
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• End Sub: S’utilitza per a finalitzar tota la seqüència. 

 

 - Curiositats del programa: 
He afegit un parell d’instruccions per a millorar el disseny del 

programa. Són:  

- If is not numeric. S’utilitza per a assegurar-nos que l’usuari 

introdueix nombres a les caselles corresponents. Qualsevol 

altre caràcter que entri no serà acceptat pel programa com a 

vàlid.  

- Protecció de caselles. Consisteix, tal com el seu nom indica, en 

protegir les caselles que no ha d’utilitzar l’usuari per a evitar 

que hi introdueixi nombres per error. 

 

 

Excel: Microsoft va llançar el 1982 un programa de full de càlcul 

anomenat Multiplan, molt popular en sistemes de CP/M, però que en 

sistemes amb MS-DOS va perdre renom respecte al Lotus 1-2-3. 

Aquesta situació va promoure el desenvolupament d'un nou full de 

càlcul. La primera versió d'Excel va ser introduïda per a Macintosh el 

1985 i la primera versió de Windows, Excel 2.0 (per seguir amb la 

numeració començada a Macintosh) va sortir al mercat el novembre 

de 1987. Lotus no va llançar 1-2-3 per a Windows a temps i el 1988 

Excel va començar a guanyar terreny a 1-2-3. Gràcies a això 

Microsoft es va col�locar entre els "grans" del software informàtic. Ni 

Excel ni el seu predecessor Multiplan van ser les primeres aplicacions 

de full de càlcul. Segons bastants articles, el primer full de càlcul 

s'anomenava VisiCalc, creat per Dan Bricklin. 

 

Les possibilitats que ens ofereix són diverses: possibilitat de 

presentar les dades de forma estètica, els fulls poden emmagatzemar 

dades numèriques, ús de les ordres i les eines de Microsoft Excel per 
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a executar càlculs amb les seves dades, permet sumar files i 

columnes, utilització de les cel�les per a realitzar avaluacions d'una 

mateixa funció amb diferents valors, i escriptura en els formats *.xls, 

*.csv i *.xlsx. 

 

Un avantatge que ens ofereix Excel és què podem programar, 

utilitzant el Visual Basic que porta incorporat, dividint el problema a 

resoldre en parts independents l’una de l’altra, una en cada full de 

càlcul. Això ens facilita la feina a l’hora de detectar possibles errors i 

de localitzar cada una de les sentències executables. 
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5. Què és un algorisme? 
 

Un algorisme és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen 

per a executar una tasca o resoldre un problema. En la vida 

quotidiana s'empren algorismes en multitud d'ocasions per a resoldre 

diversos problemes com, per exemple, per a posar una rentadora 

(conjunt d'instruccions enganxades a la tapa de la màquina), per a 

tocar música (partitures), per a construir un aeroplà a escala 

(expressats en les instruccions), per a fer trucs de màgia (passos per 

a fer el truc) o, fins i tot, per a fer receptes de cuina (passos de la 

recepta). Altres exemples, com l'algorisme de la divisió per a calcular 

el quocient de dos nombres o l'algorisme d'Euclides per a calcular el 

màxim comú divisor de dos enters positius pertanyen a l'àmbit de les 

matemàtiques. D'una manera més formal, un algorisme és una 

seqüència finita d'instruccions realitzables, no ambigües, l'execució 

de les quals condueix a la resolució d'un problema. 

L'algorisme ens dóna la solució genèrica a un problema i el podrem 

emprar totes les vegades que se'ns presenti aquest mateix problema: 

per exemple, l'algorisme de la divisió és genèric i independent dels 

nombres que hàgim de dividir. 

Una vegada descobert un algorisme per a efectuar una tasca, la 

realització d'aquesta ja no requereix entendre els principis en què es 

basa dit algorisme, ja que el procés es redueix a seguir les 

instruccions del mateix. Per exemple, podem fer una divisió seguint 

l'algorisme sense entendre perquè funciona. La intel�ligència 

requerida per a portar a terme la tasca està codificada en l'algorisme. 

Les màquines algorísmiques són aquelles capaces de dur a terme 

algorismes, i entre elles trobem els ordinadors. En l'àmbit dels 

ordinadors, els algorismes s'expressen com a programes. Els 

programes són algorismes codificats amb un llenguatge no ambigu, la 

sintaxi i semàntica del qual, "entén" l'ordinador. Hi ha molts 
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llenguatges de programació d'ordinadors, com per exemple Fortran, 

Pascal o C. 

Així doncs, si volem que un ordinador efectuï una tasca, primer hem 

de descobrir un algorisme per a portar-la a terme; programar 

l'algorisme en la màquina consisteix a representar aquest algorisme 

de manera que es pugui comunicar a una màquina. En altres 

paraules, hem de transformar l'algorisme conceptual en un conjunt 

d'instruccions i representar aquestes últimes en un llenguatge sense 

ambigüitat. 

Gràcies a la capacitat per a comunicar els nostres pensaments 

mitjançant algorismes, podem construir màquines, el comportament 

de les quals, simula intel�ligència. El nivell d'intel�ligència que simula 

la màquina, estarà limitat per la intel�ligència que puguem 

comunicar-li per mitjà d'algorismes. Les màquines només poden 

realitzar tasques algorísmiques. Si trobem un algorisme per a dirigir 

l'execució d'una tasca, podem construir una màquina per a portar-la 

a terme sempre que la tecnologia hagi avançat prou. Si no trobem un 

algorisme, és possible que l'execució estigui fora de les capacitats de 

les màquines. Un computador és tot aparell o màquina destinada a 

processar informació, entenent-se per procés, les successives fases, 

manipulacions o transformacions que sofreix la informació per a 

resoldre un problema determinat, seguint les instruccions d'un 

programa registrat. 

El terme algorisme prové del matemàtic i astrònom àrab Abu 

Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. 
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 6. Explicació de les parts (comandaments, botons, 
funcions...) que més he utilitzat d’Excel. 
 

Excel consta de molts apartats i subapartats diferents, però per a la 

realització d’aquest programa, molts d’aquests apartats han tingut 

més importancia que d’altres. Són els què es mostren a continuació: 

 

 - Quadre de controls de Visual Basic: 
 

 
 
Primerament, per poder observar el quadre de controls de Visual 

Basic, ens haurem de desplaçar fins al desplegable Veure / Barra d’ 

eines / quadre de controls. El quadre de controls s’utilitza per a la 

fabricació de programes en Excel, i pot ser de molta utilitat en 

l’elaboració d’aquests.  Comencem l’explicació de cada botó: 

 

•    Mode disseny: És un dels botons fonamentals en el                                               

quadre de controls, ja que abans de poder modificar o 

manipular qualsevol cosa ( Etiqueta, Botó de 

comandament, Quadre  de text ... ), ha d’estar près. Una 

vegada premut, com he  dit abans, ens permet modificar 

qualsevol cosa, des de la ubicació fins al tamany. Una 

vegada acabat, i per a provar el funcionament s’ha de sortir 

del mode de disseny. 
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•  Propietats: Un altre botó fonamental és el de 

propietats, ja que aquest ens permet modificar una                              

innumerable quantitat de característiques respecte als 

quadres de text, les etiquetes, el botó de comandament, 

etc. Permet modificar, per exemple el color, el text 

interior, el nom de designació, etc. Les propietats varien 

segons el control, però, per norma general, acostumen a 

ser similars entre elles. 

 

 

•    Veure codi: La funció d’aquest botó és bastant més 

simple que la dels dos esmentats amb anterioritat. Es 

limita a portar-nos directament a la pantalla de Visual 

Basic, on hem programat la seqüència que desitjàvem. 

D’aquesta manera, ens permet entrar directament en la 

manipulació d’aquest. Una altra manera més breu de fer-

ho és amb la combinació de les tecles Alt + F11. 

 

 

•   Casella de verificació: La casella de verificació ens 

proporciona un interruptor amb el qual podem activar o 

desactivar el format condicional d’un full, sense l’obligació 

d’utilitzar el quadre de diàleg de format condicional. 

 

•  Quadre de text: Els quadres de text són la forma 

més senzilla, en Visual Basic, per a què l‘usuari 

introdueixi alguna informació, tant lletres com números, 

depenent de la necessitat del programa que volguem 
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desenvolupar, quan l’aplicació que portem a terme ho 

requereixi. 

 

•   Botó de comandament: Aquest control ens permet 

executar una rutina, funció o procediment per a realitzar, 

d’aquesta manera, una tasca dins del programa. 

 

•  Botó d’opció: És un botó amb el qual es poden afegir 

diferents variants dins del codi que havíem creat en 

l’apartat de Visual Basic, i així, tal com indica el seu nom, 

podem crear opcions. 

 

•   Quadre de llista: És un comandament amb moltes 

propietats, entre les quals destaca l’ anomenada “Items” 

del tipus “TString”, que és la que ens permet modificar o 

manipular una llista d’opcions. 

 

•  Quadre combinat: La seva funció, una vegada 

seleccionat, consisteix en col�locar les dades 

seleccionades en caselles diferents en un mateix full. 

 

•  Botó d’alternar: Activa o desactiva alguna 

funcionalitat. “ Encès” /  “Apagat”. 

 

•  Control de número: És un botó que ens permet  

augmentar o disminuir una sèrie de valors. 

 

•  Barra de desplaçament: És el comandament utilitzat 

per a llistes amb molts elements, ja que aquesta funció 

ens permet navegar-los tots. 
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•  Etiqueta: És el comandament que permet 

materialitzar la resposta que ha de donar al programa, ja 

que aquesta apareix escrita en la etiqueta. 

 

•  Imatge: Ens permet introduir imatges en el 

“userform” (pantalla), per a modificar o decorar el 

programa. 

 

•  Més controls: Permet l’accés a un seguit de controls 

afegits als propis del quadre, que en ocasions, poden 

simplificar o fer més breu el codi amb el què operem. 

 

 

• Funcions: 

 

 

 

 

 

 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 17 

En l’Excel també podem trobar elements que ens faciliten la 

programació o la tasca final que ha de complir el programa que volem 

dur a terme, com un seguit de funcions predeterminades d’ Excel que 

simplifiquen la feina. Moltes d’aquestes funcions són matemàtiques, 

ja que el programa va enfocat cap a aquestes. També ens facilita 

d'altres tasques, com pot ser la representació de gràfiques. 
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 7. Equacions de primer grau. 
 

- Una equació és una igualtat algebraica en la qual apareixen lletres 

(incògnites) amb un valor desconegut que hem de trobar per tal 

d’obtenir una solució. 

 

- El grau de l’equació ve donat pel major exponent de la incògnita.  

 

- Per a solucionar una equació hem de trobar el valor o els valors  

de les incògnites que transformen l’equació en una identitat. 

 

- Cal tenir en compte que dues equacions són equivalents si tenen  

les mateixes solucions. 

 

- Per a aconseguir dues equacions equivalents, tan sols es 

poden dur a terme els següents canvis permesos: 

 

i. Sumar o restar als dos membres de l'equació una mateixa 

expressió. 

 

ii. Multiplicar o dividir els dos membres de l’equació per un 

nombre diferent de 0. 

 

 7.1. Forma general i resolució d’una equació de pr imer 
grau. 

 
Una equació de primer grau amb una incògnita x és una expressió de 

la forma: 

    a�x + b = 0 

 

on a i b són nombres reals anomenats coeficients, a diferent de zero i 

b és el terme independent. 
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Donada una equació de primer grau qualsevol li aplicarem els canvis 

permesos necessaris, esmentats anteriorment, per a transformar-la 

en una d’aquest tipus. 

 

 - Resolució d’una equació de primer grau: 

 

Els passos a seguir són els següents: 

 

1. Eliminar denominadors: multiplicant tots els termes de 

l’equació pel mínim comú múltiple dels denominadors. 

 

2. Eliminar els parèntesis. ( Utilitzant la propietat distributiva). 

 

3. Transposició de termes. Aconseguir un equació de la forma:                            

a�x = - b  

 

4. Aïllar la incògnita, és a dir la x, dividint ambdós membres per 

a. 

 

5. Comprovar el resultat obtingut, substituint a la mateixa 

equació. 

 

 7.2. Representació gràfica d’una equació de primer  grau. 

 

La gràfica d’una equació de primer grau amb una incògnita x és una 

recta, ja que el grau màxim de la x és 1. 

 

Per a representar una recta sobre uns eixos de coordenades hem 

d’assignar-li com a mínim dos valors a x, ja que una recta queda 
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definida per dos punts. Una vegada definida aquesta recta, sobre els 

eixos, podem veure propietats que, a simple vista, no vèiem en 

l’equació (per exemple, punts de tall amb els eixos i pendent). 

 

 7.3. Algorisme per a la resolució d’una equació de  primer 
grau en Visual Basic. 

 

Per a dur a terme l’algorisme de l’equació de 1r grau hem utilitzat 3 

botons de comandament, 1 etiqueta i 2 quadres de text. 

 

L’estructura completa és: 

 

 

 

Ha estat necessari distingir diferents casos en funció dels valors dels 

coeficients a i b: 

 

En el primer cas, s’especifíca que “ Si a és diferent de 0, llavors la 

solució és –b/a”. 

 

Label1.Caption és la instrucció que precedeix el text que sortirà escrit 

en l'etiqueta, és a dir, la solució. 
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En el segon cas, s’especifíca que “ Si a i b són 0, llavors aquesta 

equació té infinites solucions”. 

 

 

 

En el tercer cas, s’especifica que “ Si a és igual a 0 i b és diferent de 

0, llavors aquesta equació no té solució”. 

 

 

 

També ha calgut un segon botó de comandament per a la instrucció 

Sheets(“Índex”).Select, que, en clicar-lo, et retorna a la pàgina de 

l'índex on, si vols, pots escollir una nova opció. 

 

 

 

Finalment, el tercer botó de comandament indica que, 

automàticament, es borrin els continguts de totes les caselles, per a 

tenir-les preparades per a fer un nou càlcul. 
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8. Equacions de segon grau. 
 

Una equació de segon grau amb una incògnita x, anomenada també 

equació quadràtica, és una equació polinòmica on el grau més alt de 

x en els diversos monomis que la integren és 2. 

 

 8.1. Forma general i resolució d’una equació de se gon 
grau: 

 

La forma general d’una equació de 2n grau és: 

 

ax2 + bx + c = 0 

 

on a, b, c s’anomenen coeficients, c és el terme independent i x és 

la variable. També cal tenir en compte que a, b, c són nombres 

reals, i que a és diferent de 0. 

 

 - Resolució: 
 
El mètode en el qual ens basem per a l’obtenció de la fórmula 

consisteix en fer un seguit de canvis permesos en les equacions 

(transposició de termes, multiplicar els dos membres de l'equació per 

un nombre diferent de zero, treure arrel quadrada als dos membres 

de l'equació,...) per tal d'aïllar la incògnita x. 

Vegem-ho: 

 

Partim de la forma general de l'equació de segon grau: 

ax2 + bx + c = 0 

 

Passem c al segon membre de l'equació: 

  ax2 + bx = -c 
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Multipliquem tots dos membres per 4a (4a és diferent de zero perquè 

a és diferent de zero; sinó, no seria una equació de segon grau): 

  4a2x2 + 4abx = -4ac 

 

Sumem b2 als dos membres de l'equació: 

      b2 + 4a2x2 + 4abx = -4ac + b2 

 

El membre de l'esquerra és un binomi de Newton desenvolupat: 

  (2ax + b)2 = b2 – 4ac  

 

Traiem arrel quadrada als dos membres: 

2)2( bax +  = acb 42 −  

 

I aconseguim l'expressió: 

2ax + b = ± acb 42 −  

 

Aïllem el terme en x, passant el terme b al membre de la dreta: 

 2ax = -b ± acb 42 −  

 

I finalment, aïllem x, obtenint així la fórmula per a la resolució de les 

equacions de segon grau: 

x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 

 

que ens proporciona les dues arrels de l'equació, iguals o diferents, 

reals o complexes, d'acord amb el teorema fonamental de l'àlgebra, 

que diu que tot polinomi de grau n (n>0 i natural) amb coeficients 

reals, té, com a molt, n arrels en els reals i exactament n arrels en 

els complexos. 
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Per a comprovar si aquestes solucions són reals o complexes, ens 

fixem en el discriminant de l'equació, que és l'expressió de dins l'arrel 

quadrada:     ∆  = b2 − 4ac. 

 

Si: 

 

• ∆  = b2 – 4ac > 0. Les dues solucions son reals i diferents i 

venen donades per la fórmula que hem deduït anteriorment. La 

gràfica tallarà l'eix d'abcisses en dos punts. Són: 

  x1 =  
a

acbb

2

42 −+−
 

 

x2 = 
a

acbb

2

42 −−−
 

• ∆  = b2 – 4ac = 0. L'equació té una única solució real, que és 

doble, i ve donada per x = 
a

b

2

−
  . La gràfica tallarà l'eix 

d'abcisses en un únic punt, que coincideix amb el vèrtex de la 

paràbola, com explico en el punt 6.2., a continuació. 

 

• ∆  = b2 – 4ac < 0. L'equació no té solucions reals i per tant, la 

seva gràfica no tallarà mai l'eix d'abcisses. Sí que té dues 

solucions complexes, que venen donades per:   

 

x1 = +−
a

b

2
i

a

acb

2

)4( 2 −−
  x2 = −−

a

b

2
i

a

acb

2

)4( 2 −−
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 - Introducció als nombres complexos. 
 

Els nombres complexos apareixen devant la impossibilitat, en els 

nombres reals, de calcular arrels d'índex parell de nombres 

negatius. 

 

Així, obtenim els nombres complexos afegint als nombres reals un 

nombre imaginari “i”, que definim com i = 1− , amb la finalitat de 

poder donar una solució en problemes on els nombres reals no 

arriben. 

 

Els nombres complexos són de la forma a + bi, on a i b són 

nombres reals i “i” rep el nom d’unitat imaginària, a és la part real 

i b és la part imaginària del nombre complex. 

 

- Si la part real és zero, és a dir, a=0, el nombre complex és de la 

forma bi. Es coneix amb el nom d’imaginari pur. 

 

- Si la part imaginària és zero, és a dir, b=0, el nombre complex 

és redueix, evidenment, a un nombre real. És a dir, els nombres 

reals estan inclosos en els nombres complexos. 

 

 8.2. Representació gràfica d’una equació de segon grau. 

 

La gràfica d’una equació de segon grau és una paràbola. 

La paràbola és el lloc geomètric dels punts (x,y) del pla que 

equidisten d'un punt, anomenat focus, i d'una recta, anomenada  

directriu. És simètrica respecte una recta, anomenada eix de la 

paràbola, que talla la paràbola en un únic punt anomenat vèrtex. 

Per a poder dibuixar la paràbola, és aconsellable començar buscant 

aquest punt: 
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Per la simetria de la paràbola, la coordenada Xv del vèrtex està situat 

en el punt mig de les abcisses de dos punts simètrics, és a dir, de dos 

punts amb la mateixa imatge. 

Com que tota funció quadràtica passa pel punt (0,c) i el simètric 

d’aquest té abscissa x=-b/a (ho trobem aïllant x en l'expressió ax2 + 

bx + c = c), la coordenada x del vèrtex serà Xv=-b/2a (-b/2a és el 

punt mig entre 0 i -b/a). L’ordenada Yv es calcula substituint el valor 

de Xv en l’equació y = ax2 + bx + c. Una vegada tenim les 

coordenades del vèrtex, podem buscar d'altres punts que ens ajudin 

a fer la representació gràfica, com per exemple, els punts de tall amb 

els eixos. 

 

Una altra característica de la paràbola que ens ajudarà a intuir la 

forma de la seva representació gràfica és la concavitat o convexitat: 

 

- Si a > 0, la paràbola és còncava,  el vèrtex és un mínim de la funció 

i   el seu recorregut va des de Yv fins a +∞ , és a dir, [ )+∞,Yv . 

 

- Si a < 0, la paràbola és convexa, el vèrtex és un màxim de la funció 

i el seu recorregut el formen tots els nombres reals des de -∞  fins a 

Yv és a dir, ( ]Yv,∞− . 

 

El valor absolut d'a ens dóna una indicació sobre l'obertura de la  

paràbola:  

com més gran sigui a, en valor absolut, més tancada serà la paràbola 

i, pel contrari, com més petita sigui a en valor absolut, més oberta  

serà la paràbola.  
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 8.3. Algorisme per a la resolució d’una  equació d e segon 
grau en Visual Basic. 

 

 

 

- En el primer cas s’especifica què “si a és igual a 0 i b i c són, 

diferents de 0, l’equació introduïda és una de primer grau”. 

 

 

- A continuació, s’especifica que “si a i b són igual a 0 i c és diferent 

de 0, l’equació de segon grau no té solució”. 

 

 

 

- Aquí, s’especifica que “si els tres coeficients són 0 l’equació té 

infinites solucions”. 

 

 

 

- Ara, introdueixo la condició “ a diferent de 0”, i defineixo l’ arrel. 
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- Especifico que “si l’arrel és més gran que 0 l’equació té dues 

solucions reals i diferents que són x1 = (-b+sqr(arrel))/2*a  i x2 =  (-b 

- sqr(arrel)) /2*a. 

 

 

 

- Indico que  “si l’arrel és igual a 0, l’ equació té una solució real i 

doble, és a dir, la mateixa per x1 i x2, que és –b/2a” . 

 

 

 

 

- Seguidament, dic que “si l’arrel és menor que 0, l’equació té dues 

solucions complexes, amb una part real i una imaginària; la part real 

és –b/2a, mentre que la part imaginària és ±
a

acb

2

42 +−
”. 

 

 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 29 

 

- En aquest cas, he utilitzat un segon botó de comandament per tal 

de poder tornar a l’índex, igual que en les equacions de primer grau. 

 

 

 

-  Aquest tercer botó de comandament és el que prepara la pantalla 

per a un nou càlcul, comú també als altres casos. 
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9. Sistema lineal de dues equacions i dues incògnit es. 
 

Un sistema d’equacions 2x2 i de grau 1, és a dir, de dues equacions i 

dues incògnites x i y està format per dues rectes. Resoldre'l, significa 

trobar els valors de x i y que satisfan les dues equacions a la vegada. 

 

 9.1. Forma general i resolució. 

 

La forma general d’un sistema lineal 2x2 és: 





=+
=+

feydx

cbyax
 

 

On a, b, c, d, e, f són nombres reals, c i f són els termes 

independents, a, b, d i e els coeficients i, x i y les variables. 

 

 - Resolució. 

 

Hi ha diferents mètodes per a resoldre un sistema de dues equacions 

i dues incògnites. Els més habituals, explicats a grans trets, són: 

 

1. Mètode de Reducció: El mètode de reducció consisteix a 

multiplicar cadascuna de les equacions pels valors necessaris, 

de manera que els coeficients d'una de les incògnites siguin els 

mateixos, però canviats de signe. Aconseguit això, se sumen 

les dues equacions i la incògnita que té els coeficients oposats 

s'elimina, donant lloc a una equació amb una incògnita, que es 

resol fent les operacions necessàries. Coneguda una de les 

incògnites, es substitueix el seu valor en una de les equacions 

originals i calculem l’altra. 
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2. Mètode d'Igualació: El mètode d'igualació consisteix en aïllar 

la mateixa incògnita en les dues equacions. En ser la mateixa, 

les dues expressions obtingudes són iguals, i, per tant, podem 

igualar-les obtenint una equació amb una incògnita, que 

podem resoldre amb facilitat. Una vegada resolta aquesta 

equació, substituïm el valor trobat en una de les equacions 

inicials i calculem la segona. 

 

3. Substitució: El mètode de substitució consisteix en aïllar una 

de les incògnites en una de les equacions i substituir-la a 

l'altra, donant lloc així a una equació amb una incògnita. Una 

vegada resolta, substituïm el seu valor en qualsevol de les 

dues equacions inicials i calculem la segona incògnita. 

 

4. Regla de Cramer: La Regla de Cramer és un mètode 

d'àlgebra lineal per a resoldre sistemes de n equacions amb n 

incògnites, n>1. La seva base teòrica no és tan senzilla com 

els mètodes vistos fins ara, ja que utilitza el càlcul de 

determinants de matrius. En el cas de dues equacions amb 

dues incògnites és senzill i fàcil de recordar, però té 

limitacions: Només es pot aplicar quan el determinant de la 

matriu dels coeficients és diferent de zero, és a dir, en 

sistemes compatibles determinats i, en augmentar el nombre 

d'equacions i d'incògnites, el càlcul es va fent cada vegada 

més dificultós, amb la qual cosa, deixa de ser un bon mètode 

per a sistemes a partir de 4 equacions lineals amb 4 

incògnites. 
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 - Explicació: 
 

Comencem pel cas general i a continuació, veurem un exemple. 

Partim del sistema general de dues equacions lineals amb dues 

incògnites: 





=+
=+

feydx

cbyax
 

 

Disposem els coeficients de x i y de la primera equació en una 

primera fila i els coeficients de x i y de la segona equació en una 

segona fila, formant així, la matriu dels coeficients de les incògnites,  

de dues files i dues columnes, és a dir, una matriu 2x2. Així, en la 

primera columna, queden els coeficients de la primera incògnita (x) i 

en la segona, els de la segona incògnita (y). El coeficient d'una 

incògnita en una equació ocupa una fila i columna determinades; el 

canvi en l'ordre dintre de la matriu suposa la modificació del sistema 

d'equacions. Les matrius es representen entre parèntesis, com en 

l'exemple: 

 

A = 








ed

ba
 

 

El determinant d'una matriu és un càlcul sobre aquesta matriu, que 

dóna, com a resultat un nombre real , que depèn dels termes de la 

matriu i el lloc on estan situats: 

 

det(A) = A  = ed

ba
 

 

En el cas d'una matriu 2x2, el valor del determinant és el producte 

dels termes de la diagonal principal menys el producte dels de la 

diagonal secundària. 
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Aquesta regla tan senzilla no es compleix en matrius de major 

dimensió i per al seu càlcul cal tenir certs coneixements d'àlgebra 

lineal. 

La regla de Cramer diu que, en un sistema d'equacions lineals, el 

valor de cada incògnita és el quocient entre el determinant de la 

matriu dels coeficients de les incògnites, on s'ha substituït la columna 

de la incògnita a buscar, per la columna de termes independents, 

entre el determinant de la matriu dels coeficients de les incògnites. 

Així, si partim del sistema: 





=+
=+

feydx

cbyax
 

 

Tindrem que les incògnites valen: 

 

x = 

ed

ba

ef

bc

    y = 

ed

ba

fd

ca

 

 

Desenvolupant els determinants tindrem les operacions a realitzar per 

a calcular la x: 

x = 

ed

ba

ef

bc

= 
bdae

bfce

−
−
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I per a calcular la y: 

 

 

 

Cal dir que si el determinant dels coeficients de les incògnites val 

zero: 

 

 

 

el sistema és incompatible o compatible indeterminat, i només serà 

compatible determinat si aquest determinant és diferent  de zero. 

Veurem com diferenciar un sistema compatible indeterminat d'un 

d'incompatible en el cas dels sistemes d'equacions lineals de tres 

equacions i tres incògnites, ja que resulta més interessant de veure. 

En el cas 2x2, el mètode és el mateix. 

 

 9.2. Representació gràfica d’un sistema de dues eq uacions 
i dues incògnites. 

 

La gràfica d’un sistema d’equacions 2x2 està formada per dues 

rectes, que poden ser secants i per tant, tallar-se en un punt 

(sistema compatible determinat), ser coincidents i per tant, tenir 

infinites solucions (sistema compatible indeterminat) o ser paral�leles 

i per tant, no tenir solució (sistema incompatible). 

 - Resolució. 
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El procés de resolució és molt simple, i es resumeix en els passos 

següents, que basarem en el següent exemple: 

 





=−
=+

1

3

yx

yx
 

 

- Aïllem la incògnita y en ambdues equacions: 

 

y = 3 - x 

y = x - 1 

 
- Fem una taula de valors per a cadascuna de les rectes. 
 

x y=3-x x y=x-1 

-1 4 -1 -2 

 0 3  0 -1 

 1 2  1  0 

 2 1  2  1 

 
 
- Representem cada una de les rectes en els mateixos eixos de 
coordenades. 
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 9.3. Algorisme per a la resolució d’un sistema 2x2  en 
Visual Basic. 

 

 
 
- En el primer cas, la condició és “si a i d són igual a 0, o a i b són 
igual a 0, o e i d són igual a 0 o b i e són igual a 0, llavors no és un 
sistema de dues equacions i dues incògnites”. 
 

 
- En aquest cas assignem al determinant, que anomenem det,  el seu 
valor corresponent. 
 

 
 
- Considero el cas en el qual els dos termes independents són igual a 
zero. 
 
 

 
 
- Aquí s’especifica que “si el determinant és igual a 0, llavors el 
sistema d’equacions té infinites solucions”. 
 

 
 
- Considero en aquest cas, que quan el determinant sigui diferent de 
zero, les dues variables també valdran zero. 
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- Aquestes ordres diuen que “si el determinant és diferent de 0, les 
solucions de la x i la y, són ((c*e)-(b*f))/det i ((a*f)-(d*c))/det, 
respectivament 
 

 
 
 

- En aquest cas, introduïm les condicions “si el determinant és 0 i c és 

diferent de 0” en les quals englobarem la resta que vindran a continuació. 

 

 
 
- En aquestes quatre seqüències, calculem els quocients que 
s’indiquen per a comprovar, donat que el determinant de la matriu 
dels coeficients val 0, si es tracta d’un sistema compatible 
indeterminat o d’un sistema incompatible. 
 

 
 
- De nou, repetim el botó de comandament que et torna a l’índex.  
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- I de nou, repetim el botó de comandament que deixa la pantalla 
preparada per a un nu càlcul. 
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 10. Sistemes lineals de tres equacions i tres 
incògnites. 

 
Un sistema d’equacions 3x3 és un sistema de tres equacions lineals i 

tres incògnites x, y, z.  

Resoldrem sistemes compatibles determinats, ja que la regla de 

Cramer no és aplicable en els altres casos. Per a què això passi, és 

imprescindible que el determinant de la matriu dels coeficients del 

sistema sigui diferent de zero i que el nombre d'equacions sigui igual 

al nombre d'incògnites. (Evidentment, en el nostre cas, 3 equacions i 

3 incògnites). 

 

 10.1. Forma general i resolució d’un sistema linea l de tres 
equacions i tres incògnites. 

 

La forma general d’un sistema 3x3 és: 

 

 








=++
=++

=++

''''''''

''''

dzcybxa

dzcybxa

dczbyax

 

 

On a, a' i a'' són els coeficients de les x, b, b' i b'' són els coeficients 

de les y, c, c' i c'' són els coeficients de les z, d, d’ i d’’ són els termes 

independents, tots ells pertanyents als nombres reals  i x, y i z són 

les variables o incògnites.  

 - Resolució. 

 

Igual que en el cas dels sistemes 2x2, ens basarem en la regla de 

Cramer. Augmentem el nombre de càlculs, però en sistemes 3x3 

continua sent un mètode factible. En sistemes 4x4 o més grans, ja he 

dit que hauríem de buscar un altre mètode més adequat, com per 
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exemple Gauss o Gauss-Jordan, ja que en aquests sistemes, Cramer 

ens obligaria a calcular determinants d'ordre gran, càlcul que pot ser 

llarg i pesat.  

Però en sistemes 3x3, el funcionament de la regla de Cramer és el 

mateix que en el cas de sistemes 2x2: 

 

x = 

''''''

'''

''''''

'''

cba

cba

cba

cbd

cbd

cbd

, y = 

''''''

'''

''''''

'''

cba

cba

cba

cda

cda

cda

, z = 

''''''

'''

''''''

'''

cba

cba

cba

dba

dba

dba

 

Aquests determinants es calculen amb la regla de Sarrus, que 

consisteix en sumar els següents productes (en positiu, els del primer 

determinant i, en negatiu, els del segon): 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

   

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

 

 

 

 - Teorema de Rouché-Fröbenius. 

 

El teorema, que rep el seu nom del francès Eugène Rouché i de 

l'alemany Georg Ferdinand Fröbenius ens permet decidir quan, donat 

un sistema d'equacions lineals de m equacions i n incògnites, aquest 

té o no solució: 

Donat un sistema de m equacions lineals amb n incògnites, 

l'expressió general del qual és: 













=+++

=+++
=+++

mnmnmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

...............................................

...

...

2211

22222121

11212111
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podem definir la seva matriu de coeficients C i la seva matriu 

ampliada A com: 

 

 

Segons el teorema de Rouché-Fröbenius, la condició necessària i 

suficient per a què un sistema de m equacions lineals amb n 

incògnites sigui compatible (tingui solució) és que el rang de la 

matriu dels coeficients sigui igual al rang de la matriu ampliada. 

 

El rang d’una matriu és el nombre màxim de files o de columnes 

linealment independents que podem extreure de la matriu. 

Linealment independents vol dir que, si pensem les files o columnes 

com a vectors, cap d’ells es pot expressar com a combinació lineal 

dels altres. 

 

• Discussió i classificació de sistemes lineals. 

 

Com a conseqüència de l'aplicació del teorema de Rouché-Fröbenius, 

els sistemes de m equacions lineals amb n incògnites es poden 

discutir  amb certa rapidesa:  

 

* Si el rang de la matriu dels coeficients i el rang de la matriu 

ampliada són iguals, el sistema és compatible (té solució). Si el 

nombre d'incògnites és igual a aquest rang, serà determinat (una 

única solució), i si el nombre d'incògnites és major que el rang, el 

sistema és indeterminat (infinites solucions).  

 

* Quan el rang de la matriu dels coeficients i el rang de la matriu 

ampliada són diferents, el sistema és incompatible (no té solució). 

 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 42 

Resumint: 

• Un sistema és compatible si rang C = rang A. En cas contrari, el 

sistema és incompatible. 

• Si rang C = rang A = r i r = n, on n és el nombre d'incògnites, 

el sistema és compatible determinat. 

• Si rang C = rang A = r i r < n, el sistema és compatible 

indeterminat, amb n – r graus de llibertat. 

 

Ja està comentat anteriorment que, en aquest apartat ens ocupem 

només del cas en què rang C = rang A = 3, condició que equival a dir 

que el determinant de la matriu dels coeficients és diferent de zero. 

 

 10.2. Representació gràfica d’un sistema d’equacio ns de 
tres equacions i tres incògnites. 

 

Una equació lineal amb tres incògnites, expressada com ax + by + cz 

= d, correspon a un pla en l'espai. Per tant, un sistema de tres 

equacions amb tres incògnites pot analitzar-se geomètricament com 

a un conjunt de tres plans en l'espai. Les solucions del sistema, si en 

té, corresponen a tots els punts de l'espai que són comuns a aquests 

tres plans. 

 

La representació d'un sistema de tres equacions lineals amb tres 

incògnites consisteix en tres plans, la posició relativa dels quals 

determina que el sistema sigui compatible o incompatible. Si els tres 

plans es tallen en un punt (dos a dos, es tallen en una recta, i amb la 

intersecció d'aquestes rectes s'obté el punt comú a tots tres plans) el 

sistema és compatible determinat i si es tallen en una recta o són 

plans coincidents, el sistema és compatible indeterminat, doncs té 

infinites solucions. Si els tres plans o dos d’ells són paral�lels, el 

sistema és incompatible. 
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 10.3. Algorisme per a la resolució d’un sistema 3x 3. 

 

 

 

- En aquest cas, tan sols definim det, amb el seu valor corresponent. 

 

 

 
- Després, “si el determinant és diferent de 0, llavors els valors de x, 
y i z són els que s’observen en la imatge.”   
 
x = ((d * b1 * c2) + (d1 * b2 * c) + (d2 * b * c1) - (d2 * b1 * c) - 
(d * b2 * c1) - (d1 * b * c2)) / det 
 
y = ((a * d1 * c2) + (a1 * d2 * c) + (a2 * d * c1) - (a2 * d1 * c) - (a 
* d2 * c1) - (a1 * d * c2)) / det 
 

z = ((a * b1 * d2) + (a1 * b2 * d) + (a2 * b * d1) - (a2 * b1 * d) - 

(a * b2 * d1) - (a1 * b * d2)) / det 

 

 

- Aquest és el cas en què “si el determinant és igual a 0, llavors 

no es pot aplicar Cramer en aquest sistema; s’han de buscar 

altres solucions, com per exemple, Gauss”. 
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- Aquest fragment s’ha explicat anteriorment, segon botó de 

comandament per retornar a l’índex . 

 

 

 

- Aquest cas també s’ha explicat anteriorment, tercer botó de 

comandament per a fer un nou càlcul. 
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 11. Teorema de Bolzano. 
 
El Teorema de Bolzano afirma que si una funció és contínua en un 

interval tancat  i en els extrems del mateix aquesta funció pren valors 

de signes oposats, llavors existeix almenys una arrel de la funció en 

l'interior de l'interval. És a dir: 

Si f(x) és una funció contínua en l'interval tancat [a,b] i el signe de 

f(a) és diferent al signe de f(b), aleshores existeix un nombre real c 

pertanyent a l'interval (a,b) tal que f(c) = 0. 

 

 11.1. Forma general i resolució. 
 
Les funcions a les quals apliquem el teorema de Bolzano no tenen 

una forma general concreta, ja que el teorema engloba tot tipus de 

funcions ( trigonomètriques, logarítmiques, racionals, irracionals,...), 

que compleixin les premisses de l'enunciat en l'interval donat. 

 

 - Resolució. 

 

Primer de tot, hem de comprovar que quan substituïm els extrems de 

l’interval en la funció, el resultat sigui positiu en un extrem i negatiu 

en l'altre, ja que el teorema de Bolzano no es pot aplicar d’altra 

forma. És a dir, si els dos fossin positius o negatius, Bolzano no diu 

que no hi hagi un zero entre ells dos, simplement no es pronuncia i 

no es pot aplicar el teorema. 

Una vegada hem comprovat això, comprovem el signe de la funció en 

el punt mig de l'interval. Depenent d'aquest signe ens quedarem amb 

l'interval 




 +
2

,
ba

a  o 




 +
b

ba
,

2 , de manera que tinguem un nou 

interval, de longitud la meitat de l'anterior, però mantenint la 

disparitat de signes de la funció en els extrems. Anem reiterant 
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aquest procés, per tal de reduir l’interval i aconseguir acotar el zero 

de la funció amb una precisió fixada. 

 

 11.2. Representació gràfica del teorema de Bolzano . 

 

El teorema de Bolzano diu que es pot aplicar a qualsevol funció que 

sigui contínua en un interval tancat. Per tant, mentre la funció 

compleixi aquestes condicions, la gràfica pot tenir qualsevol forma. 

 

 11.3. Algorisme per a la resolució del teorema de Bolzano. 

 

 

 

- En aquest cas s’especifica quin és el terme inferior i superior de 

l’interval, i també a quines caselles corresponen. L’opció “Range” la 

posem quan volem seleccionar alguna casella, entre parèntesis i 

cometes està especificada. 

 

 

- En aquest fragment, s’especifica que “el valor de la casella E25 és 

igual a l’extrem inferior de l'interval”, i que aquest el substitueixi en 

la funció ubicada a G11. A continuació, E25 és igual a l’extrem 

superior de l'interval, i aquest es substitueix en la funció de G11. Per 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 47 

a finalitzar, comprova els resultats, i si tots dos valors són positius o 

tots dos valors són negatius, ens avisa de que “les dades introduïdes 

no compleixen les premisses de Bolzano”. 

 

 

 
- En aquest cas, ja està comprovat que la funció pren valors de signe 

oposat en els extrems de l'interval, comprova el valor de la funció en 

el punt mig i agafa el nou interval corresponent. Repetim el procés  

200 vegades, per a aproximar-nos suficientment al punt on la funció 

val 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 48 

 

12. Resultats 
 

Els resultats obtinguts en aquest treball penso que són molt bons: el 

programa que m’havia proposat de fer, l’he acabat sense haver de 

renunciar a cap dels objectius que m’havia marcat inicialment; en tot 

cas, els he ampliat. He aconseguit una eina que resol equacions, 

sistemes i troba zeros de funcions, li he donat un disseny atractiu i he 

aconseguit que funcioni en tots els casos possibles. Per a això, he 

hagut de buscar la manera d’evitar que el programa dividís per zero, 

també ha calgut posar la instrucció adequada per a què no deixés de 

funcionar tot, si l’usuari introduïa dades no numèriques, i a part 

d’aquests, he anat solucionant tots els obstacles que m’he anat 

trobant.  

Per tant, he seguit un camí en el qual he hagut d’anar superant 

proves, algunes més senzilles, d’altres més dures, i el resultat és 

aquest treball amb el programa que l’acompanya. 
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13.  Conclusions. 
 

Quina experiència! Fantàstica, boníssima, increïble, fabulosa,..., en 

alguns moments, fins i tot irracional! I he après moltíssim! Quants 

descobriments fets. 

Aquest treball m'ha apassionat. La barreja entre matemàtiques i 

programació ha estat, realment, genial i divertida. Mai hagués 

imaginat que podia ser una feina tan entretinguda! 

La part més satisfactòria del treball ha estat en trobar el perquè 

alguna cosa no funcionava i en arreglar-la després. El procés 

consistia en donar molts tombs per a trobar el problema i encara més 

tombs per a trobar una solució. I quan creia haver-la trobada, 

descobrir que el programa encara no funcionava i que, per tant, 

m'havia equivocat i havia de tornar a començar a buscar de nou, 

“jugant” amb les diferents instruccions i variables. Han estat 

moments de tristesa, d'alegria, de desesperació, d'eufòria, de 

defalliment i creure que no me’n sortiria, de felicitat absoluta, de 

creure que eren les cinc de la tarda i que, en realitat, fossin les set,... 

moments d'autèntica exaltació, fregant la bogeria! Fins que trobava 

la solució i tot tornava a anar bé, experimentant llavors una nova 

sensació, la de sentir-me molt orgullós, com si acabés de fer una 

cosa molt important, vital. 

Aquesta experiència m’ha obert la ment a nous horitzons, i sobretot 

m’ha ajudat a tenir-ho tot una mica més clar, a saber què vull fer 

amb la meva vida. 

Està decidit: en un futur, estudiaré la doble titulació d’enginyeria 

informàtica i matemàtiques! Penso que, amb aquest treball, he fet el 

primer pas del llarg camí que m'espera, ple de possibilitats, les quals 

penso exprémer una per una. 
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M'he adonat que, si tens una idea clara sobre què vols fer i saps 

visualitzar-ne l'algorisme, la informàtica et permet programar-ho 

gairebé tot. 

Diu la meva tutora, de qui estic molt content amb l'actitud mostrada 

durant tot aquest temps, que m'he convertit en un usuari avançat 

d'Excel i que en programació, he passat de no saber res a poder 

programar algunes línies amb relativa facilitat. Sé que em queda molt 

camí per recórrer, però em satisfà moltíssim aquesta opinió.  

En definitiva, aquest treball m’ha ajudat molt en molts aspectes que 

ni m’hagués imaginat, com el de l’actitud, el de no pensar-m’ho dues 

vegades i anar de dret cap a un objectiu a aconseguir, sense cap 

tipus de però, únicament saltant els obstacles que s’interposen en el 

camí, per molt alts que siguin. Si es té ambició, juntament amb 

ganes i passió per a fer alguna cosa, mai importarà que els obstacles 

siguin alts perquè es saltaran amb facilitat.  

Per tant, si algú em pregunta: “ Si poguessis tornar enrera, tornaries 

a escollir aquest treball?”, la resposta és immediata: “ Rotundament 

sí, una i mil vegades, sí!!” 
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 14. Agraïments. 
 

No vull acabar sense mencionar a un seguit de persones que han 

viscut amb mi tot aquest procés, tant els moments d’alegria com els 

moments de mal humor. Moments en els quals la sortida més fàcil, i 

potser també la més lògica, hagués estat enfadar-se amb mi, i en 

canvi, no només m’han aguantat sinó que m’han donat el seu suport 

incondicional. 

Primer de tot, vull donar les gràcies a la meva tutora, que des del 

principi fins al final, ha tingut un compromís del 100 % amb mi. Estic 

completament segur que, sense ella, aquest treball no hagués estat 

possible. 

Evidentment, també a la meva família, amb qui, a més a més, vull 

disculpar-me si durant aquest temps, he tingut dies en els quals he 

estat massa capficat i poc comunicatiu. Sobretot, a la meva mare, 

que és la que, en algun moment i volent-se interessar per mi, ha 

patit el meu mal humor degut a l’estrés del treball. 

I finalment, a tot el professorat del centre i amics que en algun 

moment s’han preocupat en preguntar-me com m’anava el treball, 

m’han ofert la seva ajuda i m’han animat a tirar-lo endavant. 

Espero que a tots ells, els agradi tant el resultat com a mi i se’n 

sentin orgullosos. 
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15. Glossari. 

 

Interfície: Dispositiu dissenyat per a facilitar la connexió entre 

equips de diferents funcions o característiques. 

Aplicació: Conjunt de programes informàtics que desenvolupen 

tasques específiques en un ordinador 

Llibreria: En informàtica, una biblioteca és una col�lecció o conjunt 

de subprogrames usats per a desenvolupar programari. En general, 

les biblioteques no són executables, però sí poden ser usades per 

executables que les necessiten per a poder funcionar correctament. 

Implementació: Acció i efecte d'implementar; Implementar: 

Realitzar una idea, mètode, esquema, algorisme, etc, fins a convertir-

lo en un objecte concret o en un procés en estat operatiu 

Polimorfisme: Qualitat de polimorf ; Polimorf : Que ocorre en 

diferents formes. 

Herència: Característica que permet que un objecte adquireixi els 

atributs, les propietats o el comportament propi d'altres objectes 

Punter: En una estructura de dades, enllaç que consisteix en l'adreça 

de l'element de dades següent (en una certa successió) 

Cadena: Sèrie ininterrompuda d'idees, de coses, de fets, dependents 

els uns dels altres 

Software: Programari 

Cel�la: Casella 

Sentència: Instrucció, en un llenguatge d'alt nivell 

Executable: Dit dels fitxers que poden ésser engegats directament 

només escrivint-ne el nom mitjançant el teclat 

Algorisme d’Euclides: Successió de divisions enteres que 

condueixen a la determinació del màxim comú divisor (mcd) de dos 

nombres enters 

Codificar: Escriure (un programa informàtic) segons la sintaxi d’un 

llenguatge determinat. 
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Rutina: Terme que serveix per a designar un programa o una part 

d'un programa que compleix una funció específica i que pot tenir una 

utilització general o repetida 

Items del tipus Tstring: Són llistes formades per cadenes de 

caràcters (string). 

Navegar: Moure’s pels diversos serveis, recursos o conjunts 

d’informació d’una xarxa, un sistema informàtic o una aplicació 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 54 

16. Bibliografia. 
 

Llibres:  

BARRERAS ALCOLCHEL, Miguel. Matemáticas con Microsoft Excel. 

Paracuellos del Jarama(Madrid): Editorial Ra-Ma, 2006. 

JANÉ, Àngela , BESORA, Jordi i GUITERAS, Josep M. . Matemàtiques 

2n. Batxillerat. 

Aravaca(Madrid): Editorial Mc Graw Hill, 2007. 

Francisco Charte Ojeda. . Manual avançat Excel 2007 

Amaya Multimedia. 

Reed Jacobson. . Programació amb Microsoft Excel. 

MC Graw Hill, 2003. 

Llocs web: 

Programación: Códigos y Rutinas Visual Basic -  

http://vbasic.astalaweb.com/C%C3%A1lculos/1_C%C3%A1lculos.asp 

Recursos Visual Basic - 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/tutorial-

basico5.htm 

Viquipèdia - http://www.viquipedia.cat/ 

Visual Basic - http://www.youtube.com/ 

Visual Basic: Guía del Estudiante - 

http://www.monografias.com/trabajos2/guiavb/guiavb.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 55 

 

Annex I. Programació. 
 

Índex. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Sheets("Equació 1r Grau").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Equació 2n Grau").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
Sheets("Sistema 2x2").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton4_Click() 
Sheets("Cramer 3x3").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton5_Click() 
Sheets("Teorema de Bolzano").Select 
End Sub 
 
 
 
Equació primer grau. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
If a <> 0 Then 
Label1.Caption = "X= " & -b / a 
End If 
If a = 0 And b = 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació té infinites solucions" 
End If 
If a = 0 And b <> 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació no té solució" 
End If 
For i = 94 To 113 
x = Range("a" & i).Value 
Range("b" & i).Value = (a * x) + b 
Next i 
 
End Sub 
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Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Índex").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
a.Text = "" 
b.Text = "" 
Label1.Caption = "" 
 
 
End Sub 
 
 
Equació segon grau. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
If a = 0 And b = 0 And c = 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació té infinites solucions." 
End If 
If a = 0 And b <> 0 And c <> 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació és de 1r grau. Torna a l'índex i 
escull l'opció correponent." 
End If 
If a = 0 And b = 0 And c <> 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació no té solució." 
End If 
 
If a <> 0 Then 
arrel = (b * b) - 4 * a * c 
If arrel > 0 Then 
Label1.Caption = "Aquesta equació té dues solucions reals i diferents" 
X1.Caption = "X1=" & (-b + Sqr(arrel)) / 2 * a 
X2.Caption = "X2=" & (-b - Sqr(arrel)) / 2 * a 
End If 
If arrel = 0 Then 
Label1.Caption = " Aquesta equació té una solució real doble" 
X1.Caption = " X1=" & -b / 2 * a 
X2.Caption = " X2=" & -b / 2 * a 
End If 
If arrel < 0 Then 
X1.Caption = "X1=" & (-b / 2 * a) & "+" & (Sqr(-arrel) / 2 * a) & "i" 
 
X2.Caption = "X2=" & (-b / 2 * a) & "-" & (Sqr(-arrel) / 2 * a) & "i" 
 
Label1.Caption = " Aquesta equació té dues solucions complexes " 
End If 
End If 



____________________________________La programació al servei de la matemàtica. 

 57 

 
For i = 94 To 113 
x = Range("a" & i).Value 
Range("b" & i).Value = (a * (x) ^ 2) + (b * x) + c 
Next i 
 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Índex").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
X1.Caption = "" 
X2.Caption = "" 
Label1.Caption = "" 
a.Text = "" 
b.Text = "" 
c.Text = "" 
End Sub 
 
Sistema 2x2. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
If (a = 0 And d = 0) Or (a = 0 And b = 0) Or (e = 0 And d = 0) Or (b 
= 0 And e = 0) Then 
Label1.Caption = "Això no és un sistema de 2 equacions i 2 
incògnites." 
Else 
 
det = (a * e) - (b * d) 
 
If c = 0 And f = 0 Then 
 
If det = 0 Then 
Label1.Caption = "Aquest sistema d'equacions té infinites solucions." 
End If 
 
If det <> 0 Then 
Label1.Caption = “X=0" 
Label2.Caption = “Y=0” 
End If 
 
Else 
 
If det <> 0 Then 
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Label1.Caption = ((c * e) - (b * f)) / det 
Label2.Caption = ((a * f) - (d * c)) / det 
End If 
 
If det = 0 Then 
 
If c <> 0 Then 
 
If (e / b) = (f / c) Then 
Label1.Caption = "Aquest sistema d'equacions té infinites solucions." 
End If 
 
If (e / b) <> (f / c) Then 
Label1.Caption = "Aquest sistema d'equacions no té solució." 
End If 
 
Else 
 
If (b / e) = (c / f) Then 
Label1.Caption = "Aquest sistema d'equacions té infinites solucions." 
End If 
 
If (b / e) <> (c / f) Then 
Label1.Caption = "Aquest sistema d'equacions no té solució." 
End If 
 
End If 
End If 
End If 
End If 
 
If b <> 0 Then 
 
For i = 94 To 113 
x = Range("a" & i).Value 
Range("b" & i).Value = (c - (a * x)) / b 
 
Next i 
End If 
If e <> 0 Then 
For j = 114 To 133 
x = Range("a" & j).Value 
Range("b" & j).Value = (f - (d * x)) / e 
 
Next j 
End If 
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End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Índex").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
a.Text = "" 
b.Text = "" 
c.Text = "" 
d.Text = "" 
e.Text = "" 
f.Text = "" 
Label1.Caption = "" 
Label2.Caption = "" 
 
End Sub 
 
Sistema 3x3. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
det = ((a * b1 * c2) + (a1 * b2 * c) + (a2 * b * c1) - (a2 * b1 * c) - 
(a * b2 * c1) - (a1 * b * c2)) 
If det <> 0 Then 
Label1.Caption = "X=" & ((d * b1 * c2) + (d1 * b2 * c) + (d2 * b * 
c1) - (d2 * b1 * c) - (d * b2 * c1) - (d1 * b * c2)) / det 
Label2.Caption = "Y=" & ((a * d1 * c2) + (a1 * d2 * c) + (a2 * d * 
c1) - (a2 * d1 * c) - (a * d2 * c1) - (a1 * d * c2)) / det 
Label3.Caption = "Z=" & ((a * b1 * d2) + (a1 * b2 * d) + (a2 * b * 
d1) - (a2 * b1 * d) - (a * b2 * d1) - (a1 * b * d2)) / det 
End If 
 
If det = 0 Then 
Label1.Caption = "No es pot aplicar Cramer en aquest sistema. Et 
suggereixo, per exemple, Gauss." 
End If 
 
If c <> 0 Then 
For i = 100 To 110 
  For j = 100 To 110 
  If j = 100 Then Lletra = "c" 
  If j = 101 Then Lletra = "d" 
  If j = 102 Then Lletra = "e" 
  If j = 103 Then Lletra = "f" 
  If j = 104 Then Lletra = "g" 
  If j = 105 Then Lletra = "h" 
  If j = 106 Then Lletra = "i" 
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  If j = 107 Then Lletra = "j" 
  If j = 108 Then Lletra = "k" 
  If j = 109 Then Lletra = "l" 
  If j = 110 Then Lletra = "m" 
  x = Range("b" & i).Value 
  y = Range(Lletra & 99).Value 
  Range(Lletra & i).Value = (d - (a * x) - (b * y)) / c 
  Next j 
Next i 
End If 
 
If c1 <> 0 Then 
For i = 116 To 126 
  For j = 116 To 126 
  If j = 116 Then Lletra = "c" 
  If j = 117 Then Lletra = "d" 
  If j = 118 Then Lletra = "e" 
  If j = 119 Then Lletra = "f" 
  If j = 120 Then Lletra = "g" 
  If j = 121 Then Lletra = "h" 
  If j = 122 Then Lletra = "i" 
  If j = 123 Then Lletra = "j" 
  If j = 124 Then Lletra = "k" 
  If j = 125 Then Lletra = "l" 
  If j = 126 Then Lletra = "m" 
  x = Range("b" & i).Value 
  y = Range(Lletra & 99).Value 
  Range(Lletra & i).Value = (d1 - (a1 * x) - (b1 * y)) / c1 
  Next j 
Next i 
End If 
 
If c2 <> 0 Then 
For i = 132 To 142 
  For j = 132 To 142 
  If j = 132 Then Lletra = "c" 
  If j = 133 Then Lletra = "d" 
  If j = 134 Then Lletra = "e" 
  If j = 135 Then Lletra = "f" 
  If j = 136 Then Lletra = "g" 
  If j = 137 Then Lletra = "h" 
  If j = 138 Then Lletra = "i" 
  If j = 139 Then Lletra = "j" 
  If j = 140 Then Lletra = "k" 
  If j = 141 Then Lletra = "l" 
  If j = 142 Then Lletra = "m" 
  x = Range("b" & i).Value 
  y = Range(Lletra & 99).Value 
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  Range(Lletra & i).Value = (d2 - (a2 * x) - (b2 * y)) / c2 
  Next j 
Next i 
End If 
 
 
 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Índex").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
Label1.Caption = "" 
Label2.Caption = "" 
Label3.Caption = "" 
a.Text = "" 
b.Text = "" 
c.Text = "" 
d.Text = "" 
a1.Text = "" 
b1.Text = "" 
c1.Text = "" 
d1.Text = "" 
a2.Text = "" 
b2.Text = "" 
c2.Text = "" 
d2.Text = "" 
 
End Sub 
 
Teorema de Bolzano. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
inferior = Range("G16").Value 
superior = Range("G19").Value 
 
' 
' grafica 
' 
For i = 0 To 40 
Interval = superior - inferior 
Range("A" & 90 + i) = inferior + i * Interval / 40 
Range("E25").Value = Range("A" & 90 + i) 
Range("B" & 90 + i) = Range("G11").Value 
Next i 
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Range("E25").Value = inferior 
v = Range("g11").Value 
Range("E25").Value = superior 
w = Range("g11").Value 
If (v > 0 And (w > 0)) Or (v < 0 And w < 0) Then 
Range("g22") = "Les dades introduïdes no compleixen les premisses 
del teorema de Bolzano." 
Range("E25").ClearContents 
 
Else 
' 
'Bolzano 
' 
For i = 1 To 200 
Mig = (inferior + superior) / 2 
Range("E25").Value = superior 
ValSup = Range("G11").Value 
Range("E25").Value = Mig 
Valmig = Range("G11").Value 
If Valmig < 0 And ValSup < 0 Then 
    superior = Mig 
Else 
    If Valmig > 0 And ValSup > 0 Then 
        superior = Mig 
    Else 
        inferior = Mig 
    End If 
End If 
Next i 
 
End If 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Índex").Select 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
Range("E25").ClearContents 
Range("g19").ClearContents 
Range("g16").ClearContents 
Range("g11").ClearContents 
Range("h11").ClearContents 
Range("h12").ClearContents 
Range("g22").ClearContents 
Range("h22").ClearContents 
Range("i22").ClearContents 
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Range("j22").ClearContents 
Range("k22").ClearContents 
Range("l22").ClearContents 
 
 
 
End Sub 
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 Annex II. Programa. 
 
- Índex: 
 

 
 
 
- Equació de primer grau: 
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- Equació de segon grau: 
 
 

 
 
 
- Sistema 2x2: 
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- Cramer 3x3: 
 

 
 
 
- Teorema de Bolzano: 
 

 
 
 


