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CALCULEM AMB SÍMBOLS 
 

 
 
Objectius (*) 

  

L’objectiu d’aquesta unitat és el càlcul del valor numèric d’una expressió algebraica i la 

iniciació en les manipulacions algebraiques bàsiques: suma, resta i producte 

d’expressions algebraiques senzilles. 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

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.   

 

Recursos emprats (*) 

 

Fulls web amb escenes elaborades amb el nippe Descartes i document de treball per a 

l’alumne/a.  

 

 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

A l’hora de calcular el valor numèric per a determinats valors es pot repassar el càlcul 

amb nombres insistint en les prioritats de les operacions i els parèntesis.  

Les operacions amb expressions algebraiques, tot i que molt senzilles,  suposen un alt 

grau d’abstracció i comporten força dificultat. Cal insistir en la correcta identificació 

dels termes, els coeficients, les variables... És molt necessària l’orientació i 

assessorament del professorat.  

S’aconsella el treball en parelles i, si es considera convenient, la participació i el diàleg 

de tot l’alumnat posant en comú els continguts que s’estan treballant per aconseguir 

l’assoliment i consolidació. 

És convenient que, a més d’utilitzar les escenes, l’alumne/a utilitzi les fitxes de treball o 

la seva llibreta anotant tots els càlculs.  
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En acabar la unitat es proposa que l’alumne/a faci un resum de les definicions i 

normes que s’han treballat. 

El conjunt d’activitats 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. 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

El bloc de continguts que es treballa és el de canvi i relacions.  

Es treballen totes les competències però de manera molt especial la competència 

matemàtica, la competència d’aprendre a aprendre, la competència en autonomia i 

iniciativa personal i el tractament de la informació i competència digital. Es treballen 

processos com l’experimentació, el raonament i la prova, la generalització, la 

comunicació del pensament matemàtic...  

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, tot i que es pot 

utilitzar com a introducció a l’àlgebra en altres cursos. 

 

 

Documents adjunts (*) 

 

1) Document de treball per a l’alumnat:  

MA_calculem_simbols 

2) Documents html:  

MA_numeric_operacions_1 

MA_numeric_operacions_2 

MA_numeric_operacions_3 

 

Adreça web:  

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat3_algebra/MA_nu
meric_operacions_1.html 
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