Tallers secundària FME- dossier presentació

Taller 2

Des de quan es resolen equacions
de segon grau?



Objectius


Donar a conèixer la història de les matemàtiques des de
l’antiguitat fins al segle XVII mostrant que la matemàtica
és una ciència dinàmica, per tant en constant evolució.
Donar idees i instruments de treball a l’aula per
desenvolupar contextos històrics on l’alumne percebi
diferents mètodes de resolució així com les connexions
de la matemàtica amb les altres ciències.
Mostrar continguts i personatges que permetin que
l’alumne percebi la matemàtica com una ciència humana
i útil pel desenvolupament de les civilitzacions.

Es mostrarà el desenvolupament històric de l’àlgebra des de
Babilònia fins el segle disset amb René Descartes, prenent
com a fil conductor la resolució de l’equació de segon grau.
Descripció

Després de l’exposició, es passarà a desenvolupar un taller
en grups on es resoldran equacions de segon grau com ho
feien al-Khwarizmi, Viète i Descartes emprant textos
originals o bé traduccions reconegudes.


Materials
utilitzats
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Grup màxim 25 alumnes
Maria Rosa Massa
Professora del Departament de Matemàtiques de la UPC

De 10.30 a 12 h
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