
              

Nucli
Títol  Calculem_amb_nombres_positius_i_negatius
Subtítol: Els nombres enters -2-

Objectius 
 
Entendre la resta com una suma (Restar a un nombre és sumar-li l’oposat).
Entendre el significat de la regla dels signes en la multiplicació i divisió de 
nombres enters.
Saber operar amb nombres enters petits.

Descripció de l’activitat

Temporització:  tres o quatre hores de classe. Abans s’ha d’haver treballat 
l’element Nombres menors que zero.
Es defineix l’oposat d’un nombre enter i s’introdueix la resta com la suma de 
l’oposat.
S’explica el producte d’un nombre enter per un nombre positiu.
Interpretació de la multiplicació per -1. (Passar a l’oposat). Multiplicació d’un 
enter per un nombre negatiu. 
Es practica les operacions amb nombres enters.
Es resolen problemes senzills.

Recursos emprats La segona meitat del quadern Nombres Enters. Un applet 
d’operacions amb nombres enters. Jocs de dòmino de la suma, de la resta i de 
la multiplicació. 
Material  elaborat  per  les  professores  Elisabet  Saguer  i  Paquita  Bonany  de 
l’institut Jaume Vicens Vives.

Aspectes didàctics i metodològics

És important introduir la resta com la suma de l’oposat. S’usa un applet de 
geeogebra per ajudar a entendre aquest concepte.
Els exercicis de compravenda faciliten la comprensió de les operacions. El joc 
de dòmino pot ajudar a consolidar-les.
Cal distingir el producte d’un nombre enter per un altre positiu o negatiu i 
adonar-se que quan es multiplica per un positiu es conserva el signe mentre 
que si es multiplica per un nombre negatiu canvia el signe.

Vistes  les  quatre  operacions,  cal  practicar-les  conjuntament,  reflexionant 
prèviament  de  quina  operació  es  tracta.  Altrament  confonen  les  regles 
d’operació. 

És interessant comprovar els resultats amb la calculadora, webs adequades...

És necessari fer sessions de tota la classe per revisar les regles d’operativitat.
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El quadern de l’alumnat està pensat tant per treballar individualment  com 
per parelles, depenent del grau d’autonomia de l’alumnat i de l’exercici. Al 
final hi ha una autoavaluació i una indicació dels resultats de tots els exercicis 
del quadern excepte els de l’autoavaluació.

El  quadern  també  és  útil  per  repassar  i/o  reforçar  aquests  conceptes  en 
cursos posteriors.

El  quadern  permet  una  avaluació  continuada  a  l’aula  i  un  seguiment  del 
treball  a  casa.  L’avaluació  es  pot  completar  amb  una  prova  per  tal  de 
conèixer el nivell d’assoliment dels objectius.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts: nombres enters, oposat, resta, multiplicació i divisió.
Competències: comunicativa, matemàtica, digital, aprendre a aprendre

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de primer curs d’ESO 
Alumnat d’altres cursos com a repàs o reforç

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Amb experimentals

Documents adjunts

– Material de treball per a l’alumnat

MA_calculem_amb_nombres_positius_i_negatius_QUADERN.doc
Versió web interactiva per treballar el quadern en línia:
http://www.xtec.cat/~voliu/enters/
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– Material de treball per al professorat

MA_Nombres_Enters-SCORM2004.zip  (document  SCORM  per  restaurar 
d’una manera fàcil tot material digital d’aquest element en un entorn 
virtual d'aprenentatge)
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