
                

Nucli
Nombres molt grans i nombres molt petits

Objectius
 

 Treballar les potències d'exponent enter i les seves propietats 
 Treballar  les  arrels  quadrades  i  calcular  arrels  per  aproximacions 

successives 
 Representar nombres en notació científica 
 Resoldre problemes que impliquen quantitats molt grans i molt petites 

Descripció de l’activitat
 
Es  comença  amb  un  vídeo  introductori  sobre  les  potències  de  10  en  les 
mesures  còsmiques  i  microcòsmiques.  Es  proposa  un  paquet  d'activitats 
Descartes  sobre  potències  i  arrels.  A  continuació  es  planteja  el  càlcul 
aproximat  d'arrels  per  aproximacions  successives,  amb  sumes  i  divisions. 
S'acaba  amb  una  llista  de  problemes  relatius  a  càlculs  amb  quantitats 
extremes.  Cada  alumne/a  calcularà  amb dades  diferents,  de  manera  que 
poden treballar  per  grups,  per  posar  en  comú els  procediments,  però els 
càlculs  i  resultats  seran  sempre  individuals.  Hi  ha  les  solucions  dels 
problemes,  i  els  exercicis  Descartes  són  autocorregibles,  tot  i  que  no 
s'enregistra l'activitat de l'alumnat en l'entorn virtual. La seqüència didàctica 
està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un 
curs Moodle.

Recursos emprats

Ordinadors a l'aula amb connexió a Internet per anar seguint les activitats que cal fer 
a la llibreta. 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.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Dinàmica de la classe:
Es pot començar projectant el vídeo introductori. Les activitats Descartes s'han de 
fer amb un ordinador al davant, directament a la web, però també cal que l'alumnat 
copiï  els  exercicis  i  resultats  a  la  llibreta.  L'activitat  sobre  el  càlcul  aproximat 
d'arrels  es  pot  fer  usant  un  full  de  càlcul,  a  mà,  o  de  les  dues  maneres.  Els 
problemes s'han de fer a la llibreta explicant tots els passos. Es pot discutir quina és 
la millor  eina de càlcul  en cada cas: càlcul  mental o escrit, calculadora, full  de 
càlcul... Moltes de les activitats es poden repetir amb nombres diferents per aquells 
alumnes  que ho necessitin:  a  l'activitat  Descartes  s'obtenen exercicis  amb valors 
diferents per cada alumne i  per cada cop que es realitzen els exercicis; el llistat de 
problemes en full de càlcul actualitza totes les dades i les solucions en prémer F9.
Temporització: de 6 a 8 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:  càlcul  amb  potències  d'exponent  enter.  Propietats  de  les 
potències.  Diferents  maneres  de  calcular  arrels  quadrades.  Significat  i 
representació dels nombres molt grans i molt petits. Notació científica.
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 3r d'ESO. 
Coneixements previs: els propis de 2n d'ESO.

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/eso3/potencies-SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM: http://www.xtec.cat/~voliu/potencies/
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