
                                            

Itinerari
Títol: Numeració i càlcul - 1r d'ESO

Marc general de l’itinerari  
 
Objectius:

Tots els del bloc de numeració i càlcul

Continguts:

Múltiples,  divisors,  nombres  compostos,  nombres  primers,  multiplicació  i 
divisió amb nombres naturals, fraccions, numerador, denominador, fraccions 
equivalents,  fracció  pròpia  i  fracció  impròpia.   Nombre  decimal,  dècima, 
centèsima, relació entre fracció i decimal, ordre en els nombres decimals, 
operacions amb nombres decimals, productes i potències amb potències de 
10. Nombres enters, concepte, suma, oposat, resta, multiplicació i  divisió. 
Raons, proporcions i percentatges.

Competències:

Matemàtica , comunicativa, digital, entorn, aprendre a aprendre, lingüística, 
audiovisual,  tractament de la informació,  coneixement i  interacció amb el 
món físic, social i ciutadana.

Processos:

Manipulació  de  casos  concrets  i  exemples  pràctics.  Abstracció.  Lectura  i 
representació, amplificació i reducció, comparació i ordenació, suma, resta i 
multiplicació de fraccions, decimals, enters, percentatges. 
Resolució de problemes, raonament, ordenació de dades, generalització.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquests aspectes queden explicats en cada un dels elements que componen 
l'itinerari.

El temps estimat per treballar tot l'itinerari és d'unes 30 hores, però pot variar 
en funció de les característiques del grup i de cada alumne. 

Cada element de l'itinerari porta un paquet SCORM que permet restaurar el 
material per separat en un entorn virtual tipus Moodle.

Podeu trobar tot l'itinerari  realitzat en un curs Moodle a Alexandria, on 
trobareu, a més dels paquets SCROM esmentats, activitats JClic, qüestionaris 
autoavaluables  i  activitats  col·laboratives.  Podeu  descarregar-vos  el  curs  i 
restaurar-lo  al  Moodle  del  vostre  centre: 
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?
id=187&edit=0&sesskey=2VLW3deRbm
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Elements que formen part de l’itinerari

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats
Divisibilitat Exercicis  i  propostes  del 

quadern de divisibilitat.
Simulació amb 
GeoGebra.

Col·lecció de quaderns 
per imprimir o per 
projectar a la pissarra 
digital.

Col·lecció d'activitats 
digitals manipulables 
amb GeoGebra.

Jocs i materials 
manipulables per 
imprimir i tocar en 
paper.

Paquets SCORM per 
restaurar els materials 
en un entorn virtual 
d'aprenentatge tipus 
Moodle

Còpia de seguretat del 
curs Moodle per 
restaurar l'itinerari en 
el Moodle del propi 
centre; amb propostes 
d'activitats  moodle 
col·laboratives per 
treballar els continguts.

Fraccions 1 Propostes de la 1ª part 
del quadern de fraccions.

Fraccions 2 Propostes de la 2ª part 
del Quadern de 
fraccions.
Problemes vida 
quotidiana
Sumar fraccions amb 
peces manipulables.

Decimals 1 Propostes del quadern de 
decimals 1.
Manipulació interactiva 
amb OpenOfficeCalc.

Decimals 2 Propostes del quadern de 
decimals 2.
Manipulació interactiva 
amb OpenOfficeCalc.

Enters 1: Hi ha nombres 
menors que zero

Propostes de la 1ª part 
del quadern de nombres 
enters.
Representació gràfica 
interactiva sobre eixos 
de coordenades, amb 
GeoGebra.

Enters 2: Calculem amb 
nombres positius i 
negatius 

Propostes de la 2ª part 
del quadern de nombres 
enters.
Operacions amb 
representacions gràfiques 
interactives sobre eixos 
de coordenades, amb 
GeoGebra.

Percentatges:  quan  he 
de pagar?

Exercicis  i  propostes  del 
quadern de percentatges 
i proporcions.
Joc de domino amb 
fraccions i percentatges.
Visualització  de 
percentatges geomètrics 
amb GeoGebra.

2/2


