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RESOLDRE UNA EQUACIÓ 
 

 
 
Objectius (*) 

  

L’objectiu d’aquesta activitat és l’aplicació de diferents estratègies per obtenir 

equacions equivalents a una donada fins arribar a trobar la solució.  

 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

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 denominadors.  

 

 

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 la primera part de l’activitat es treballa la transposició de termes i s’indiquen les 

normes per a la resolució d’equacions. La segona activitat és una autoavaluació en la 

qual l’alumne tria un nombre determinat d’equacions i el nivell de dificultat, resol 

l’equació i comprova la solució, el programa li assigna una nota al final de l’activitat. 

Aquesta autoavaluació consta d’equacions amb diferents graus de dificultat, de 

manera que si es considera convenient el professorat pugui fer una selecció atenent a 

la diversitat. 

Pel que fa al sistema de treball, es pot treballar individualment o per parelles, depenent 

de l’autonomia de l’alumnat. Una opció pot ser l’agrupament per parelles homogènies 

de manera que puguin resoldre un seguit d’exercicis. Una altra opció pot ser 

l’agrupament per parelles heterogènies de manera que l’alumnat més avantatjat ajudi 

als/les companys/es que presentin més dificultats d’aprenentatge. 

És convenient que l’alumne faci els exercicis i/o respongui les preguntes, ja sigui a la 

seva llibreta o a la fitxa de treball que es proposa.  
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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 les activitats d’autoavaluació. 

 

 

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 i la competència en autonomia i 

iniciativa personal. 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 (*) 

 

- Material de treball per a l’alumnat: 

1) Document de treball per a l’alumnat:  

MA_ equacions 

2) Documents html:  

MA_ equacions_1 

MA_equacions_2 

 

Adreça web: 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat5_equacions/MA_
equacions_1.html 
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