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Nucli 
 
Títol  Comptar un milió 
 
 
 
Objectius de l’activitat 
  

o Fer conscients de la grandària real de nombres grans que ens són 
familiars. 

o Realitzar càlculs estimatius. 
 
 
Descripció de l’activitat 
  
 
Es demana quant de temps es pensa que es trigarà en comptar fins a un milió. 
Es fa experimentar una mica, mitjançant una aplicació dissenyada en Flash, 
comptant alguns nombres i mesurant el temps esmerçat tot donant la 
possibilitat de rectificar l’estimació. Finalment es comparen les respostes 
donades amb la que s’obté de considerar que es diu un nombre cada segon. 
 
Es pot ampliar l’activitat amb una segona part sobre problemes amb nombres 
grans basats en les dades introductòries de l’activitat. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
L’activitat tracta de treballar les competències relacionades amb el 
pensament i raonament matemàtic mitjançant l’elaboració de conjectures 
(Quant trigaré en comptar un milió?), l’experimentació (Quant trigo en 
comptar els primers nombres? Quant en comptar nombres grans?) i la 
inducció-deducció (si en comptar fins a x he trigat y,  trigaré z en comptar 
fins al milió). També l’activitat, tal com està dissenyada, contempla els 
processos relacionats amb la resolució de problemes i els de raonament i 
prova. 
 
Els continguts que es treballen aborden aspectes relacionats amb l’educació 
del sentit numèric de l’alumnat i, si es fa la segona part, amb la fluïdesa amb 
el càlcul i els canvis d’unitats de mesura. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Activitat pensada principalment per qualsevol tipus d’alumnat de cicle 
superior de primària o 1r d’ESO. Tot i així es pot treballar en qualsevol 
moment posterior. 
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Recursos emprats 
 
Aplicació dissenyada en Flash. 
 
Adreça: 
http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/comptar/activitats/milio/a_milio2.htm 
 
Activitat de la web Càlculus (http://xtec.cat/~jjareno/calculus/). Itinerari: 
Comptar – Activitats – Comptar un milió – Fes l’activitat 
 
 
Temporització 
  
La durada de la primera part és relativament curta: de 15 a 30 minuts. 
Es completa una hora de classe amb les activitats d’ampliació. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Aquesta activitat es pot adaptar a l’aula perfectament sense suport 
informàtic. En aquest cas es pot treballar en gran grup. Si es fa utilitzant 
l’applet es pot fer en petit grup (parelles) o individualment. 
 
S’adjunta una fitxa de treball per treballar directament amb l’aplicació i una 
segona d’ampliació. 
 
 
 
Documents adjunts 
 
Fitxes per l’alumne/a: 

o Fitxa de treball per a l’alumnat 
o Fitxa de treball per a l’alumnat (ampliació) 
 
 


