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DESCRIPCIÓ BREU 
La història i les anècdotes de la vida d’un personatge, en aquest cas del matemàtic alemany Carl Friedrich Gauss són el 
punt de partida i la  motivació pel càlcul. 

IMATGE 

 

Enunciat: Anem a sumar els elements d’unes sèries: 
Fem una sèrie de l’1 fins el 10, quant sumen tots els elements de la sèrie? 
1, 2, ..... 
proposem totes les sèries que vulguem...) 
Fem una sèrie dels 10 primers nombres comptant de 18 en 18,  quant sumen tots els elements de la 
sèrie? 
I si la sèrie fos dels 10 primers nombres comptant de 145 en 145 ? 
 

ESPECIFICACIONS 
Quines estratègies desenvolupa l’alumnat? La calculadora pot ser de gran ajut per fer  les comprovacions i per poder 
buscar altres estratègies . 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

1.3.- Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació. 
1.3.6.- Ús de les TIC i calculadores per desenvolupar el càlcul i explorar els nombres i les operacions. 
1.3.3.- Explicació i contrast de les estratègies de càlcul emprades. 
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PRESENTACIÓ Busquem per Internet la biografia de Carl Friedrich Gauss. 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
 
 CB5.- Aprendre a aprendre.- Després de comprovar els diferents resultats que hem obtingut podrem generalitzar com s’aconsegueixen els 
diferents resultats. 
CB2.- Competència en el tractament de la informació i competència digital.- L’ús de la calculadora ajuda  en el desenvolupament d’estratègies 
pel càlcul. 
 
CB4.- Competència matemàtica.: 
          CM5.- Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques i els instruments TIC ( calculadores) per fer matemàtiques.- El càlcul emprant la 
calculadora ajuda a l’alumnat a la generalització.  
           CM7.- Comunicar el treball i els descobriments als altres: Quines estratègies hem utilitzat, com hem arribat a la generalització ? 
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Relacions i canvi 
Medi natural i social 
Vida quotidiana 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/html/sigloxix/Carl%20Friedrich%20Gauss.htm 
Biografia de Gauss 
http://www.xtec.net/dnee/satieee/9798/calcwav.htm       Calculadora  
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