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Fraccions 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Fracció: parts de la unitat 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAfraccio.html, us trobareu dos punts lliscants que 

permeten seleccionar dos nombres naturals com a termes d’una fracció. 

Automàticament es representen gràficament la fracció. 

2. Seleccioneu “veure fracció” i “termes de la fracció”. 

3. Observeu com varia la representació gràfica en canviar els termes de la fracció. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Què és una fracció?  

     

De que consta una 
fracció?  

     

Expliqueu, breument, com 
es por representar 
gràficament una fracció 

 

     

Què indica el numerador?  

     

I el denominador?  

     

Pot ser més gran el 
numerador que el 
denominador? Què passa  
aleshores? 

 

     

 

Poden ser numerador i 
denominador iguals? De 
quina fracció es tracta? 
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Fraccions equivalents 
1. Obriu l’arxiu MAfraccions_equivalents.html, us trobareu tres punts lliscants que permeten 

seleccionar tres nombres naturals com a termes de tres fraccions, numerador i 

denominador d’una i denominador d’una segona, respectivament. Automàticament es 

representen gràficament. 

2. Observeu com les dues representacions corresponen a les mateixes parts d’una unitat, 

per tant, les seves fraccions han de ser equivalents. 

3. Compteu les quadrícules acolorides i esbrineu quin ha de ser el numerador de la segona 

fracció, aneu variant els termes. 

4. Seleccioneu “veure la fracció equivalent”. 

5. Observeu la igualtat entre les dues fraccions equivalents i deduïu una propietat 

numèrica. 

6. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció 

7. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu, breument, com 
són gràficament dues 
fraccions equivalents 

 

     

Quina propietat fonamental 
compleixen dues fraccions 
equivalents? 

 

     

Expresseu la propietat 
fonamental algèbricament 

d
c

b
a
=  

 

     

Donada una fracció, 
quantes fraccions 
equivalents es poden 
trobar? 

 

     

Com es poden calcular 
fraccions equivalents?  

     

Calculeu dues fraccions 

equivalents de  
15
12   
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Suma de fraccions amb el mateix denominador 
1. Obriu l’arxiu MAfraccions_suma.html, us trobareu tres punts lliscants que permeten 

seleccionar tres nombres naturals com a termes de dues fraccions amb el mateix 

denominador. Automàticament es representen gràficament. 

2. Varieu les dades que determinen les fraccions i observeu com queden representades (si 

són més grans que la unitat, no queden representades) 

3. Desplaceu cap a l’esquerra la unitat de la fracció de la dreta amb el punt groc fins a 

solapar-se amb la unitat de l’esquerra. Observeu el resultat. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu, breument, com 
es sumen dues fraccions 
amb el mateix 
denominador 

 

     

Si els denominadors són 
diferents es poden sumar 
gràficament? Per què? 

 

     

Calculeu  gràficament 

5
1

5
3
+   
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Resta de fraccions amb el mateix denominador 
1. Obriu l’arxiu MAfraccions_resta.html, aquest applet funciona com el de la suma i per 

tant, us trobareu tres punts lliscants que permeten seleccionar tres nombres naturals 

com a termes de dues fraccions amb el mateix denominador. Automàticament es 

representen gràficament. 

2. Varieu les dades que determinen les fraccions i observeu com queden representades (si 

són més grans que la unitat, no queden representades) 

3. Desplaceu cap a l’esquerra la unitat de la fracció de la dreta amb el punt groc fins a 

solapar-se amb la unitat de l’esquerra. Observeu el resultat. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu, breument, com 
es resten dues fraccions 
amb el mateix 
denominador 

 

     

Calculeu  gràficament 

5
1

4
3
−   

     

 



5 

 

Suma i resta de fraccions 
1. Obriu l’arxiu MAfraccions_equivalents_operacions.html, veureu que per mitjà de punts 

lliscants podeu determinar dues fraccions que automàticament queden representades 

gràficament en una unitat rectangular (si són més grans que la unitat no es representen) 

2. Determineu dues fraccions amb denominadors diferents, aquestes fraccions no es 

poden sumar ni restar gràficament. Ara bé fixeu-vos que a sota queden representades 

dues fraccions equivalents a les determinades, però amb un mateix denominador, i per 

tant, les unitats fraccionàries són iguals i es poden sumar i restar. 

3. Desplaceu les fraccions equivalents per mitjà dels dos punts de color groc, de forma que 

podeu fer la suma (afegir) i la resta (treure). 

4. Per mitjà dels punt lliscants anomenats “sumar” i “restar” l’applet farà la suma i la resta 

gràficament, observeu els resultats (aneu variant les fraccions). 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Per què no es poden 
sumar i restar gràficament 
dues fraccions amb 
denominadors diferents? 

 

     

Quines fraccions 
equivalents s’han de 
buscar per poder sumar i 
restar dues fraccions de 
denominadors diferents? 

 

     

Expliqueu, breument, com 
es sumen gràficament 
dues fraccions 

 

     

Expliqueu, breument, com 
es resten gràficament dues 
fraccions 

 

     

Com es calcula el mínim 
comú denominadors de 
dues fraccions? 

 

     

Calculeu  
4
1

3
2
+   
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Producte de fraccions 
1. Obriu l’arxiu MAfraccions_producte.html, us trobareu quatre punts lliscants que 

determinen dues fraccions qualsevol. Automàticament es representen gràficament en 

unitats quadrades.. 

2. Varieu les dades que determinen les fraccions i observeu com queden representades (si 

són més grans que la unitat, no queden representades) 

3. Desplaceu cap a l’esquerra la unitat de la fracció de la dreta amb el punt groc fins a 

solapar-se amb la unitat de l’esquerra. Observeu el resultat. Compteu quadrícules. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu, breument, que 
significa gràficament, 
multiplicar dues fraccions  

 

     

Si les dues fraccions a 
multiplicar són menors que 
la unitat, pot el seu 
producte ser més gran que 
la unitat? Per què? 

 

     

Calculeu  gràficament  

2
1·

4
3   

     




