
TÍTOL  
Dels nombres a les lletres  

 
DESCRIPCIÓ 

Aquesta és una unitat que forma part de la unitat introducció a l’àlgebra del projecte EDA. 
Es pretén que l’alumnat vagi familiaritzant-se amb l’ús de lletres com una generalització 
dels nombres.  
En la pàgina inicial de la unitat hi trobem en primer lloc un enllaç a  introducció on es 
troben dues activitats interactives en les que l’alumnat ha d’observar certes regularitats per 
després generalitzar la situació.  
A continuació hi ha l’enllaç a enrajolats on l’alumnat ha d’analitzar les regularitats d’un 
conjunt de figures geomètriques, estudiant les característiques comunes que presenten.  
El següent apartat és dels nombres a les variables on a partir de dues activitats 
interactives es fa veure a l’alumnat com les lletres s’utilitzen per generalitzar els nombres. 
Després trobem expressió algebraica un apartat on hi ha dues activitats interactives on es 
donen diferents definicions referides a un o dos nombres i aquestes s’han d’expressar en 
llenguatge algèbric. També hi ha una activitat on s’ha d’expressar en llenguatge algèbric 
fórmules referides a diferents figures geomètriques. Finalment hi ha un joc d’endevinar un 
nombre. 
 
 

OBSERVACIONS 
En tots  els apartats de la unitat, les activitats que es proposen estan guiades per una sèrie 
de preguntes que es fan a l’alumnat. Per facilitar la feina a professors/es i alumnes totes les 
qüestions dels diferents apartats es troben en les fitxes de treball 1 i 2 (en català), de 
manera que es pot facilitar la fitxa impresa a l’alumnat i només cal que respongui a les 
qüestions que se’ls plantegen. Aquest material també apareix  com material adjunt. 
Si es vol que l’alumnat amplii el treball fet, en la pàgina principal es troba un apartat 
d’ampliació on hi ha quatre enllaços a diferents activitats interactives que aprofundeixen en 
els continguts treballats en la unitat. 
 

IMATGES 

 



 
TIPUS I AUTORIA 

Aquest recurs és una activitat que es troba en el següent enllaç: 
http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2007/practicas_profesores/P3/gelis_montse_p
3/index_alumnes.htm  (consulta juliol 2010) 
L’autora és Montserrat Gelis Bosch adaptant material de Enrique Martínez Arcos  
(adaptació de materials per a l’experimentació del projecte EDA 2007) 
 

ETAPA EDUCATIVA I SITUACIÓ AL CURRÍCULUM 
Aquesta activitat s’engloba dins del currículum de Matemàtiques de 2n curs d’ESO i fa 
referència als continguts de canvi i relacions en l’apartat : 

 Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols 
algebraics. 

 
COMPETÈNCIES I PROCESSOS 

Les competències que es treballen en aquesta activitat són : 
 competència matemàtica 
 tractament de la informació i competència digital : recurs educatiu d’internet. 

Els processos presents en aquest són : 
 Raonament i prova 
 Comunicació i  representació de la informació 

 
RELACIONS AMB ALTRES ÀREES 

Els continguts que es treballen en aquesta activitat estan relacionats amb Ciències 
experimentals i tecnologia. 
 

ASPECTES METODOLÒGICS RELLEVANTS 
Al tractar-se d’una activitat que necessita l’ús d’ordinador, cal disposar d’aquest, ja sigui a 
l’aula habitual de classe o bé a la d’informàtica del centre. 
S’aconsella treballar aquest recurs individualment o bé en parelles i serà el professor/a qui 
decideixi la metodologia més convenient per desenvolupar l’activitat. 
La durada de l’activitat depèn de la quantitat d’exercicis que faci l’alumnat. 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’ús de l’ordinador afavoreix, en aquest cas, el tractament de la diversitat de l’alumnat, 
segons les seves necessitats educatives. 
Alguns alumnes realitzaran l’activitat ràpidament i sense dificultats perquè dominen els 
continguts i poden fer el material d’ampliació de la unitat. 
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