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Aquest mòdul o element està dissenyat per a viatjar per la història dels nombres 

negatius a través de narracions i activitats. Esperem que l’estudi actiu del significat i 

l’ús dels nombres negatius en els diferents temps i cultures durà l’alumnat a  

comprendre millor aquests nombres i a utilitzar-los amb més soltesa. El mòdul està 

constituït per dues parts: la història dels nombres negatius i algunes activitats 

relacionades amb la història. S’inclouen activitats per a tots els cursos de l’ESO; en la 

descripció de cada activitat s’indica el curs més adient per utilitzar-la. La versió original 

en anglès conté més contextos històrics i més activitats en aquest element només 

s’han inclòs els fragments que poden ser assequibles a l’alumnat de l’ESO1.  

 

L’element forma part d’una investigació més ampliada realitzada amb una llicència 

d’estudis del Departament d’Educació durant el curs 2008-092 que inclou un marc 

teòric de referència, el X ICMI Study i una proposta metodològica sobre com i quan 

introduir contextos històrics a l’aula. L’element que es presenta correspon a l’annex 1 

d’aquesta investigació.3 

 

La història dels nombres negatius està dividida en diferents parts que ha de llegir el 

professor/a i ha de decidir quina informació compartirà amb el seu alumnat. La secció 

de les activitats inclou, per a cada activitat, notes per al professorat i fulls per a 

l’alumnat. Les notes per al professorat conten els objectius, els materials que calen per 

a dur a terme l’activitat, suggeriments sobre com i quan utilitzar l’activitat i les solucions 

als problemes proposats.  Les activitats es poden utilitzar aïlladament o amb conjunció 

amb altres dels mateix mòdul. A l’inici de l’apartat de les activitats s’adjunta una llista 

general de totes, on es diu per a quins nivells o etapes semblen més convenients i els 

prerequisits que calen per a cadascuna. Aquesta informació es repeteix més 

àmpliament a les notes per al professorat.   

 

                                            
1 Per veure totes les activitats consulteu el mòdul “Negative numbers” en Historical Modules for 
teaching and Learning of Mathematics. (Katz, Víctor J; Michalowicz, Kareen Dee, 2004) 
2 El títol complet de la llicència: La història de les matemàtiques dins dels currículums de 
secundària: La introducció de contextos històrics a l’aula, un recurs per a millorar la 
competència matemàtica 
3 Consulteu la memòria de la investigació a: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1864 
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Molts estudiants tenen problemes per entendre i manipular els nombres negatius. La 

història dels nombres negatius donarà al professorat informació addicional per a 

compartir amb l’alumnat com s’han presentat els mateixos problemes en el passat i 

com els han resolt els matemàtics més famosos. Per aquesta raó expliquem la història 

dels nombres negatius a través del temps i mostrem com els matemàtics de diferents 

cultures els tractaven. Estem convençuts que quan s’inclou la història augmenta la 

comprensió de les matemàtiques. 

 

Contextos i activitats que inclou l’element:  

 

 

 

 

Context històric Bloc de continguts  Aspectes de la competència matemàtica que se 
desenvolupen 

1r d’ESO   
ELS NOMBRES NEGATIUS I EL 
ZERO. Xina, Grècia, Índia, Món 
àrab, Europa (250- 1567) 
Els nombres xinesos i El tauler de 
comptes xinès. 

Numeració i càlcul  Comprendre els nombres i les diferents formes de 
representació.  

2n d’ESO   
ELS NOMBRES NEGATIUS I EL 
ZERO. Xina, Grècia, Índia, Món 
àrab, Europa (250- 1567) 
Els nombres negatius en Al-
Samaw’al i Els Abacistes Italians 
 

Numeració i càlcul  Comprendre els nombres i les diferents formes de 
representació. Comprendre el significat de les 
operacions. 

3º de ESO   
ELS NOMBRES NEGATIUS I EL 
ZERO. Xina, Grècia, Índia, Món 
àrab, Europa (250- 1567) 
Problemes xinesos i indis. 

Numeració i càlcul Comprendre els nombres i les diferents formes de 
representació. Comprendre el significat de les 
operacions. 

Canvi i relacions Utilitzar models matemàtics per a representar i 
comprendre relacions quantitatives. 

4º de ESO   
ELS NOMBRES NEGATIUS I EL 
ZERO. Xina, Grècia, Índia, Món 
àrab, Europa (250- 1567). L’àlgebra 
sincopada de Diofant 

Numeració i càlcul Comprendre els nombres i les diferents formes de 
representació. Comprendre el significat de les 
operacions. 

Canvi i relacions Representar i analitzar situacions i estructures 
matemàtiques utilitzant símbols algebraics. 
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