
                                                                                  

   

Nucli 
 
Fraccions:  Jo les sé sumar! 
 
 
Objectius  

  
Operar amb fraccions (suma, resta i multiplicació), calculant el mcm dels 
denominadors quan s’escaigui. 
 
Descripció de l’activitat  

  
Activitat centrada en un quadern que es pot lliurar imprès als alumnes i els 
permet treballar al seu ritme, individualment o per parelles. Usant la pissarra 
digital, també es pot treballar el quadern a la llibreta de l’alumnat sense 
necessitat d’imprimir-lo. Aquest element es correspon amb la segona part del 
quadern (pàgines 10 a 13). 
S'acompanya també de dos documents de text per treballar amb els alumnes. 
Un d’ells és una aplicació de la resolució de problemes amb fraccions en 
situacions quotidianes. L’altre conté unes peces retallables per sumar i restar 
fraccions gràficament i ajudar-los així al procediment que cal seguir per escrit 
(calcular mcm dels denominadors...).  
 
Recursos emprats  

 
Quadern de l'alumnat: MA_Fraccions_1_i_2.pdf 
Autors: E.Saguer i P.Bonany (Institut J. Vicens Vives - Girona) 
 
Activitat amb problemes de fraccions 
MA_Fraccions_2_Ordenem_el_rebost_activitat_de_fraccions_M_M.doc 
Autors: M.Font (Institut de Vilablareix) 
 
Material manipulable per sumar fraccions 
MA_Fraccions_2_Peces_per_sumar_fraccions.doc 
Autors M.Fitó (SES de Salt) 
 
Altres pàgines web per treballar aquest tema atenent la diversitat a l'aula que 
trobareu referenciades dintre el quadern de l'alumnat; a la tercera pàgina. 
 
Col·laboradors:  
Grup ICE-UdG Matemàtiques Secundària 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
La suma (i resta) de fraccions és important ja que és un dels primers 
processos matemàtics que requereix cert grau d’abstracció matemàtica que 
l’alumnat comença a aprendre a la primària. Cal anar-ho reforçant curs rera 
curs, ja que a una gran part de l’alumnat els suposa de dificultat elevada.  



                                                                                  

   

És una eina per treballar les competències comunicatives i les 
metodològiques. 
Al quadern hi ha activitats de diferents graus de dificultat. Al final hi ha una 
autoavaluació i les solucions de tots els exercicis del quadern excepte els que 
requereixen una representació gràfica. 
 
El temps estimat per aquesta segona part del quadern és d'unes 2 hores de 
classe (més 1 hora en cas de fer l’activitat d’autoavaluació), però pot variar 
en funció de les característiques del grup i de cada alumne. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts i processos: suma, resta i multiplicació de fraccions. 
Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la 
informació i competència digital, matemàtica i en el coneixement i interacció 
amb el món físic. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de primer curs d’ESO  
Alumnat d’altres cursos superiors a primer, com a repàs o reforç. 
 
 
 
Documents adjunts  

 
- Material de treball per a l’alumnat  

MA_Fraccions_1_i_2.pdf (quadern en pdf per imprimir i treballar en 
paper) 
{ HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/fraccions" } (versió web del 
quadern, per treballar en línia) 
MA_Fraccions_2_Ordenem_el_rebost.doc (document per imprimir i 
treballar amb paper) 
MA_Fraccions_2_Peces_per_sumar_fraccions.doc (document per 
imprimir i treballar amb paper) 

    -  Material per al professorat 

MA_Fraccions-SCORM2004.zip (document per restaurar el material en 
un entorn virtual d'aprenentatge, per facilitar el seguiment i 
l'autoavaluació. Conté el quadern en les dues versions pdf i web) 

 
- Imatge 

imatge_fraccions_2.gif 

 
 


