
 
 

Tema:  Nombres fraccionaris  

CLASSIFICACIÓ 
Títol: Nombres fraccionaris.  
(Utilització de fraccions per a expressar parts d’una unitat i per resoldre problemes del 
dia a dia on les quantitats no són nombres naturals o enters) 

OBJECTIUS 
Fer conèixer la utilitat dels nombres fraccionaris per mostrar com es poden representar parts de 
una unitat. 

Proporcions entre quantitats com per exemple amb les receptes de cuina, 

Interpretació del concepte de fracció equivalent, fracció pròpia i impròpia. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat prevista per 6 sessions  

Trobareu uns exemples interessants a:  

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=60  

Manipulació dels nombres fraccionaris en les operacions bàsiques. 
Expressió de valors i variacions amb diferents contextos. 
Operacions combinades 

RECURSOS EMPRATS 
A l’adreça http://palmera.pntic.mec.es/%7Ejcuadr2/fraccion/index.html hi ha una molt bona 
introducció dels conceptes de fracció, fracció equivalent (està recomanada també per fer-ne 
activitats). 

Per aquell alumnat que necessiti un procés adaptat, hi ha una bona introducció per als últims 
cursos de primària els quals es poden fer servir en primer d’ESO 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html 

 

Regles de nombres fraccionaris (Construcció a la classe) 

Quadre de signes al multiplicar o dividir nombres amb signe. 

MA_Fraccions _Activitats_Proposades.doc  

MA_Fraccions_Activitats_Paper.doc 

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS 
Aquesta unitat està prevista per sis o 9 sessions: 

Treball individual al aprendre la mecànica de les operacions.  
Treball en grup de 5, fent desafiaments entre els grups (de manera rotativa, cada grup proposa 
una cadena d’operacions que han de fer els altres grups en 6 minuts, si acaben abans, els 
minuts guanyats s’acumulen a la puntuació del grup. Guanya qui recull més minuts i qui ha fet 
més exercicis) 

Treball en grup de 5, per resoldre problemes compartint-ho amb els altres grups, fent ús dels 
nombres fraccionaris (per exemple: A partir d’una recepta de cuina pensada per 8 persones, 
adaptar-la per 6 persones). 

Distribució de les sessions (orientativa i adaptable a cada grup classe). 

1a i 2a sessió: 

Concepte de fracció, fracció equivalent, comú denominador, ordenació de fraccions i 
oposat d’un nombre fraccionari. 

3a i 4a sessió: 

Operacions de suma i resta de fraccions ja sigui amb el mateix o amb diferents 
denominadors i amb enters.  

 

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=60
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/index.html
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html


 
5a sessió: 

Operacions de multiplicació, càlcul de la fracció inversa i divisió de fraccions 

6a sessió i següents (aplicació i/o consolidació): 

Ús de les fraccions en la realitat (receptes, mercats, horaris, ...) 

Aproximadament representa entre tres i quatre setmanes. 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 
MA_Fraccions_i_Decimals_Activitats_Proposades.doc 

També hi ha una excel·lent pàgina de continguts variats, però amb un quants dedicats 
a les fraccions que la trobarem a: http://www.nummolt.org/obbl/obblcast.html  

En aquesta pàgina trobareu animacions on fer operacions sobre fraccions, identificar 
fraccions equivalents, ... . http://www.educaplus.org/play-90-Fracciones-equivalentes-II.html  

Molt recomanable activitats JClic que en català en podeu trobar a:  

http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp?area=mat on podeu fer tria dels materials més 
adients en diverses llengües. 

En aquesta adreça, l’alumne pot proposar fins a tres fraccions i sumar-les fent servir el 
mínim comú múltiple 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fraccione
s_ej_p.html  

CONNEXIONS/COMPETÈNCIES 
Àrea de dibuix, per fer les cartolines i fer les divisions de la mateixa separació. 
Àrea de Ciències Socials ja que podem fer una breu descripció de la història dels sistemes de 
numeració.  
Aplicacions amb les mesures de diverses magnituds i la seva relació amb els nombres naturals. 

CONNEXIONS/COMPETÈNCIES 

El bloc com tots els de matemàtiques trobem aplicacions  a la resolució de problemes que 
sorgeixen en el dia a dia ja sigui en les relacions amb altres alumnes com en la cuina, al 
mercat, empreses, ... 

Aquesta matèria pot enllaçar amb les àrees de Ciències de la Naturalesa, Socials, de 
Tecnologia, Arts plàstiques especialment en música. 

ALUMNAT AL QUE S’ADREÇA. 
Alumnat de primer d’ESO, tot i que també el poden fer servir en algunes parts en 2n 
d’ESO. 
MA_Fraccions_Activitats_Proposades.doc  disposa d’adreces Internet 
que ofereixen exercicis de dificultat progressiva i és recomanat per als 
alumnes que requereixen més atenció o que volen fer més exercicis.  

DOCUMENTS ADJUNTS  
MA_Fraccions_Activitats_Proposades.doc 
MA_Fraccions_Activitats_Paper.doc 

Imatge_Fraccions.png 

El profeta dels numeros.pdf 
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