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Tema:  Nombres enters 

CLASSIFICACIÓ 

Títol: Nombres enters, quins són i per a què serveixen.  
(Utilització de nombres enters per  a expressar valors o variacions i per a 
resoldre problemes en diferents contextos) 

OBJECTIUS 

Fer conèixer la utilitat dels nombres enters en les dualitats del dia a dia: Pagar - 
cobrar, tenir – deure, pujar – baixar, augmentar – disminuir, ···. 

Mostrar com es poden expressar distàncies, latituds, altituds, profunditats, pujada i 
baixada de temperatures, en comptabilitat, ··· fent ús dels nombres enters. 

Interpretació del concepte de valor absolut. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Un bon lloc on trobar exemples és: 
http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=60  

Una breu introducció històrica que situa en èpoques molt recents l’acceptació dels 
nombres enters (anomenats “absurds” pels matemàtics d’altres èpoques). 
La trobareu en 
http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA6/numerosNegativos.html i en 
el full d’activitats. 
Manipulació dels nombres enters en les operacions bàsiques. 
Expressió de valors i variacions amb diferents contextos 

RECURSOS EMPRATS 
Regles de nombres enters (Construcció a la classe) 

Construcció d’un quadre de operacions de suma amb nombres enters 

Construcció d’un quadre de signes en productes i divisions amb nombres enters 

Projecte HEDA i JClic o CLIC3.0 

MA_Enters_Activitats_Proposades.doc 

MA_Enters_Activitats_Paper.doc 

 

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS 

Inicialment farem una petita introducció històrica sobre els nombres enters, 
com es formen i els hi posarem exemples. 

Insistir en el concepte de valor oposat, valor absolut i regla dels signes. 

Aquesta activitat convindria treballar-la inicialment en grups de 4 o 5 
alumnes per debatre i assenyalar casos on es fan servir nombres enters. 

Fer cerques (individuals) per internet per obtenir informació relacionada amb 
els nombres enters com per exemple cercar botonadures d’ascensors, 
indicador de temperatura, marcadors de nivell, expressió de profunditat i 
altura. 

Tornar a treballar en grup (ara poden crear-ne nous grups o seguir els 
mateixos) per compartir informació i preparar un petit document que 
exposaran davant els companys. Si en disposen, és recomanable fer servir 
una PD o PDI.   

 

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=60
http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA6/numerosNegativos.html
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 

MA_Enters_Activitats_Proposades.doc  

MA_Enters_Activitats_Paper.doc 

 

CONNEXIONS/COMPETÈNCIES 

Aplicacions amb l’associació dels nombres positius i negatius a situacions 
contraposades, com ara: 
Pujar i baixar. 
Dreta i esquerra. 
Ingressar i pagar. 
Endavant i enrere. 
··· 
Entre d’altres competències apart de la de matemàtiques, podem incloure la 
corresponent a tractament de la informació i la competència digital 
 

ALUMNAT AL QUE S’ADREÇA. 

Alumnat de primer d’ESO, tot i que també el poden fer servir en algunes 
parts en 2n d’ESO. 
MA_NombresEnters_Activitats_Proposades.doc  existeixen 
referències que contenen exercicis adaptats a tot l’alumnat de 
primer que tinguin més dificultat per avançar. 

 

Les matemàtiques són transversals a la resta de matèries, en concret i 
molt especialment a Ciències de la Naturalesa, Disseny, Tecnologia, 
Socials 

D’aquesta relació en la resta de matèries fa que la relació en l’entorn sigui 
amplia ja que permet fer un comptatge d’objectes de domini públic, 
orientació en el globus terraqui amb la latitud i longitud, amunt i avall, ...... 

DOCUMENTS ADJUNTS  

MA_Enters_Activitats_Proposades.doc 
MA_Enters_Activitats_Paper.doc 
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