
                                                                   

   

Nucli 
 
Títol  Hi ha nombre menors que zero 
Subtítol: Els nombres enters -1- 
 
Objectius  

  
Adonar-se de les situacions quotidianes en les que s’utilitzen nombres enters 
Associar representacions gràfiques d’aquests nombres sobre rectes 
horitzontals o verticals 
Sumar nombres enters 
 
Descripció de l’activitat  

  
Temporització: unes tres hores de classe. 
Es comença treballant les operacions amb nombres naturals, per arribar al 
concepte de nombre enter fruit  de la necessitat d’utilitzar altres nombres en 
diferents situacions de la vida diària. 
Ja des del primer moment s’associa  el concepte de nombre enter amb la seva  
representació gràfica i es treballa l’ordenació 
Es resolen problemes senzills i s’inicia la suma 
 
Recursos emprats  
La primera meitat del quadern Nombres Enters. Applets: representació de 
nombres enters i suma. Joc de dòmino de la suma.  
Material elaborat per les professores Elisabet Saguer i Paquita Bonany de 
l’institut Jaume Vicens Vives. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
És important partir del que saben dels naturals i les seves operacions i veure 
que falten nombres... 
També cal tenir en compte els coneixements previs que tenen dels nombres 
enters (termòmetre, ascensor...) 
Aquest plantejament  fa que s’identifiquin des del primer moment els enters 
positius amb els naturals, s’evita així innecessàries complicacions de signes a 
l’hora de fer operacions.  
L’ús de regles horitzontals i verticals facilita la comprensió del concepte de 
nombres enters i la posterior representació gràfica dels punts del pla en uns 
eixos de coordenades. 
L’ús de dos regles amb graduació entera ajuda a entendre el concepte de 
suma d’enters. 
 
La resolució de problemes d’enunciat curt és important per assolir una bona 
comprensió dels conceptes i treballar competències lingüístiques.  
El quadern de l’alumnat està pensat tant per treballar individualment  com 
per parelles, depenent del grau d’autonomia de l’alumnat i de l’exercici. Al 



                                                                   

   

final hi ha una autoavaluació i una indicació dels resultats de tots exercicis 
del quadern excepte els de l’autoavaluació. 
 
El quadern també és útil per repassar i/o reforçar aquests conceptes en cursos 
posteriors. 
 
El quadern permet fer fàcilment una avaluació continuada a l’aula i un 
seguiment del treball a casa. L’avaluació es pot completar amb una prova per 
tal de conèixer el nivell d’assoliment dels objectius. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: nombres enters, concepte i suma 
Competències: comunicativa, matemàtica, digital, entorn, aprendre a 
aprendre 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnat de primer curs d’ESO  
Alumnat d’altres cursos com a repàs o reforç 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Amb experimentals; relació amb el pagar, deure, cobrar 
 
Documents adjunts  

 
- Material de treball per a l’alumnat 
 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_QUADERN.doc 
Versió web interactiva per treballar el quadern en línia: 
{ HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/enters/" } 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_REGLES.jpg 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_coordenades_eix_ordenades.ggb 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_coordenades_eix_abscisses.ggb 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_coordenades_SUMA.ggb 
MA_hi_ha_nombres_menors_que_zero_DOMINO_SUMA.pdf 
 
- Altre material per al professorat 

MA_Nombres_Enters-SCORM2004.zip (document SCORM per restaurar d’una 
manera fàcil tot material web i pdf d’aquest element en un entorn 
virtual d'aprenentatge) 

imatge_hi_ha_nombres_menors_que_zero.gif 
 

 


