
Nucli
Nombres racionals i irracionals

Objectius: 

 Repassar els nombres racionals:
o Expressió decimal dels nombres fraccionaris
o Fracció generatriu d'un nombre racional
o Operacions, potències i arrels amb nombres racionals

 Introduir nombres que no són racionals: 
o Arrel quadrada de dos, el nombre , el nombre e i el nombre d'or
o Càlcul d'arrels per aproximacions successives
o Ordenació i representació dels nombres
o Expressions i operacions amb radicals
o Racionalització de denominadors

 Resoldre  problemes  amb  nombres  irracionals:  repàs  de  perímetres, 
àrees,  volums i teorema de Pitàgores

Descripció de l’activitat:

Activitats introductòries: vídeo sobre nombres reals i sobre la raó àuria, àudio sobre 
el nombre d'or i una aplicació interactiva que cerca seqüències numèriques dins el 
desenvolupament decimal del nombre Pi. 
Activitats d’aprenentatge: Selecció de 14 fulls que es poden portar fotocopiats a 
classe.  Els  12  primers  fulls  tenen  dades  fixes,  i  els  fulls  13  i  14  generen  dades 
diferents prement F9.
Activitats de reforç: enllaços a activitats del curs anterior.
Activitats d’aprofundiment:  unitat didàctica EDAD.
Recapitulació: enllaços a presentacions amb resums teòrics.

Recursos emprats:

Com  a  mínim  un  ordinador  a  l'aula  amb  connexió  a  Internet  per  presentar  les 
activitats introductòries. Alguns exercicis i llistes de problemes es poden imprimir.
Guia de l'alumnat en diferents versions:
a) Podeu utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
b) Si teniu plataforma Moodle del centre podeu baixar prèviament el paquet SCORM i 
instal·lar-lo en un curs Moodle.

Aspectes didàctics i metodològics:
Dinàmica de la classe:Es necessita connexió a Internet i  un canó de vídeo per 
veure les activitats introductòries. Aquestes activitats i el full 1 es poden fer en la 
primera hora de, repassant el càlcul amb nombres enters.



Per  treballar  els  fulls  de l'1  al  14, es  demana a l'alumnat  que porti  de casa  els 
enunciats copiats en un full a part (es poden treballar un o dos fulls cada dia), amb 
dades inventades o generades fent F9 en  el cas dels fulls 13 i 14. D'aquesta manera 
cada  alumne/a  te  enunciats  diferents  i  a  classe  poden  treballar  per  parelles, 
intercanviant els enunciats abans de començar i al final per fer les correccions. Així 
es poden ajudar pel que fa al procediment.

La majoria d'exercicis s'han de fer sense calculadora, aplicant les propietats de les 
operacions  i  donant  els  resultats  de  manera  exacta.  Però  es  pot  utilitzar  la 
calculadora per corregir les respostes dels companys, passant els resultats de forma 
exacta a forma decimal i viceversa, comparant els resultats obtinguts.

Per treballar en línia amb el material EDAD cal tenir instal·lat el programa Descartes 
Si Descartes no està instal·lat, l’aplicació us mostrarà l'enllaç on obtenir i instal·lar el 
programa. Només heu de clicar i seguir les instruccions.

Avaluació: es poden tenir en compte els exercicis fets cada dia a classe, corregits 
per  parelles,  i/o  fer  una  o  dues  proves:  una  de  nombres  racionals  i  una  altra 
d'expressions radicals.
Temporització: unes 12 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts,  competències  i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada;
 
Continguts: Operacions amb nombres enters, racionals i irracionals.  Potències 
i arrels. Expressions radicals. Propietats i representació gràfica. Resolució de 
problemes geomètrics.

Competències: autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre 
aprendre,  tractament  de  la  informació  i  competència  digital.  Però  en 
definitiva, les competències treballades depenen de com es dugui a terme 
l'activitat a l'aula.

Processos: raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment:
Alumnat de 4t d'ESO. 
Coneixements  previs:  els  propis  de  3r  d'ESO,  especialment  el  càlcul  amb 
nombres enters.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge: 
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/nombres4_SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM:
http://www.xtec.cat/~voliu/nombres4/index.html

http://www.xtec.cat/~voliu/nombres4/index.html
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/nombres4_SCORM12.zip

