
ARC- CercaMat                                                                                    

          

  1/3 

Itinerari 
Títol: Relacions i Canvi 
 
 
Marc general de l’itinerari   

  

El conjunt d’activitats que formen part d’aquest itinerari es dissenyen principalment 

amb la idea de fomentar l’autonomia i iniciativa personal de l’alumne/a, potenciar el 

treball en equip i atendre la diversitat. Com a objectius específics cal destacar la 

capacitat de l’alumne/a per deduir i modificar conjectures, relacionar conceptes i 

realitzar abstraccions, realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar i 

utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algebraic) i models matemàtics 

per identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència 

entre variables.  

El bloc de continguts que es treballa és el de relacions i canvi de 1r d’ESO. Es 

treballen totes les competències però de manera molt especial la competència 

lingüística, la competència d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i 

competència digital, el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

matemàtica. Es treballen processos com l’experimentació, el raonament i la prova, 

l’anàlisi i la interpretació i la comunicació del pensament matemàtic. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Es tracta majoritàriament de materials interactius que permeten el treball tant individual 

com en equip de manera que es fomenti el diàleg i la col·laboració entre els companys 

raonant les diferents  interpretacions que els suggereixen les escenes proposades.  

Les activitats es dissenyen de manera que promoguin una autonomia progressiva de 

l’estudiant en relació a l’aprenentatge dels continguts i que tinguin per objectiu el 

desenvolupament de les competències bàsiques. 

En la majoria de les activitats es produeix una connexió entre el contingut acadèmic i 

situacions de la vida real de l’alumne.  S’afavoreix l’aprenentatge col·laboratiu 

combinant el treball individual i en grup i la cooperació amb el docent. 

És convenient que l’alumne/a treballi amb les fitxes de treball que es proposen (amb 

les pautes guiades de les activitats) o en el seu quadern de treball per tal de 

comprovar el nivell d’assimilació dels conceptes treballats. 

El conjunt d’exercicis es poden treballar a diferents nivells, si es considera convenient 

el professorat en pot fer una selecció atenent a la diversitat.  

Pel que fa a les activitats d’avaluació cal fer un seguiment i valorar totes les activitats 

que realitza l’alumne/a: l’observació del treball diari, la participació i col·laboració de 

l’alumne/a a l’aula, el lliurament dels fulls de treball i qualsevol altra activitat 

d’avaluació. 
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Elements que formen part de l’itinerari 

 

 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat 

Dels nombres a les variables Les activitats estan basades en l’observació de la 

regularitat, la relació entre nombres, la deducció de 

l’expressió, la generalització i la comprovació.  

 

Cercant fórmules Partint de fórmules geomètriques aquesta unitat 

conté un seguit d’activitats interactives destinades 

a la traducció del llenguatge natural al llenguatge 

algebraic.  

 

Calculem amb símbols La primera part d’aquesta unitat consta de dues 

activitats en les quals l’alumne/a ha d’obtenir el 

valor numèric de diverses expressions 

algebraiques. La segona part consta d’activitats 

dedicades a realitzar operacions senzilles amb 

monomis.   

 

Què és una equació? Partint de les definicions i terminologia del 

llenguatge propi de les equacions es proposen un 

seguit d’activitats de manera que l’alumne/a 

n’identifiqui  els elements i en especial les seves 

solucions amb una activitat d’autoavaluació, per 

comprovar si un nombre és solució d’una equació.  

 

Resoldre una equació Aquesta activitat és una iniciació a la resolució 

d’equacions. Partint de la definició d’equacions 

equivalents i la transposició de termes, es realitzen 

exercicis senzills de resolució d’equacions de 

primer grau, sense parèntesis i sense 

denominador. L’activitat final consisteix en una 

autoavaluació per resoldre equacions senzilles en 

la qual l’alumne/a pot comprovar de forma 

autònoma el que ha après.  

 

Localitzem punts en el pla Partint de la representació dels punts sobre la 

recta real, es defineixen els eixos de coordenades i 

la representació de punts en el pla. Es guia 

l’alumne/a de manera que pugui resoldre els 

exercicis individualment  i de manera autònoma 

amb activitats d’autoavaluació 

Com a aplicació, es proposa a l’alumne/a la 

localització de les coordenades de la seva població 
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utilitzant un Atles i també el Google Earth, de 

manera que pugui comparar els dos valors.  

En segon lloc, partint del plànol de la seva 

població, comarca, província... l’alumne/a situa i 

localitza determinats llocs (el seu carrer, l’institut...) 

 

Taules i gràfics Partint de situacions de la vida quotidiana 

l’alumne/a aprèn a transformar la informació en 

taules i representar els valors d’una taula en un 

gràfic, per acabar amb la lectura i interpretació de 

gràfics. 

 

Introducció a les funcions Els continguts d’aquesta activitat estan estructurats 

de manera progressiva, seleccionats de manera 

que permetin a l’alumne/a adquirir experiències 

partint de casos extrets del món real i se’l  guia cap 

a l’obtenció dels conceptes bàsics que defineixen 

una funció i el llenguatge matemàtic corresponent. 

 

Les funcions Aquesta unitat didàctica és un recull d’activitats 

interactives que presenten funcions expressades 

de diferents maneres: taula, gràfic, fórmula o 

enunciat. Aquesta unitat vol ser un repàs i 

ampliació de les unitats anteriors amb exercicis 

d’interpretació de gràfics, passar d’una taula a un 

gràfic i a l’inrevés i deduir la fórmula d’una funció. 

 

El full de càlcul L’activitat consta de dues parts. A la primera part, 

partint de la taula d’una unitat anterior, 

s’introdueixen les dades al full de càlcul i es 

genera el seu gràfic. Són activitats molt senzilles, 

no es pretén explorar les múltiples possibilitats 

dels full de càlcul, simplement la introducció de 

dades i generació de gràfics doncs es tracta d’un 

primer contacte de l’alumne/a amb el funcionament 

d’aquestes eines.  

A la segona part l’alumne/a, després de buscar 

informació sobre canvis de monedes, elabora els 

gràfics amb el full de càlcul  comparant diverses 

monedes amb l’euro. 

En acabar les activitats i com a consolidació de la 

tasca realitzada, l’alumne/a elabora un document 

de text amb la inserció de les taules i els gràfics 

elaborats i amb les seves conclusions.  

 

 


