
 
 

 

Tema:  Sistemes de numeració. 

CLASSIFICACIÓ 

Títol: Sistemes de numeració. Aplicacions del sistema binari 
(Reconeixement del significat de diferents tipus de nombres en contextos 
diversos i una visió senzilla sobre la utilitat del sistema binari en el món dels 
ordinadors) 

OBJECTIUS 

Fer conèixer diferents sistemes de numeració i veure la importància de la introducció 
del zero en els sistemes posicionals. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat pensada per dues sessions, si el grup es mostra molt interessat podem fer-ne 
un altra sessió. 

Inicialment els mostrarem un vídeo engrescador, màxim 10 minuts, per mostrar-los 
l’evolució dels sistemes de numeració. (Consultar vídeos proposats al full d’activitats). 

Proposar que cerquen informació sobre sistemes de numeració egipci, maia i romà. 
Mostrar l’evolució dels sistemes de numeració al llarg de la història.  

Estudiar alguns sistemes de numeració com ara el maia, el romà i l’egipci. (veure 
recursos) 
Concepte de base del sistema de numeració. 
Transformacions entre nombres en diferents bases.  

RECURSOS EMPRATS 

Regletes de sistemes de numeració  

Fitxes de numeració maia. 

Document de treball adjunt MA_SistemesNumeracio_Activitats_Proposades.doc 

 

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS 

Activitats en grup de 3 o 4 alumnes per adquisició de coneixements a través del treball 
col·laboratiu i activitats individuals de consolidació. 

Permet fer proves col·lectives (els mateixos grups de treball que s’han definit a classe) 
com ara assignar 8 o 10 nombres indicant la base en la que estan escrits i demanar 
que els passin a un altra base fent ús de les regletes preparades en la primera 
activitat. 

Mètodes de comptatge, operacions de suma i resta amb diversos sistemes de 
numeració i comprovar com els resultats coincideixen expressant els nombres en 
diferents bases. 

Les activitats proposades permeten cobrir entre dues i quatre sessions d’una hora. 



 
 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS  

 

Com ampliació per aquells alumnes que ho desitgin, podem 
mostrar com es pot fer una suma en codi binari, un producte i la 
divisió per 2. 

També podem ampliar mostrant molt breument com funcionen 
algunes instruccions  en forma de text i com les tradueix 
l’ordinador a codi binari 

CONTINGUTS i COMPETÈNCIES 

Els continguts tractats són el de numeració i càlcul 
Es treballa la competència matemàtica i aprendre a aprendre així com els processos 
de raonament i resolució de problemes. 
 
Àrea de dibuix, ús de la proporcionalitat al fer la divisió d’un segment en parts iguals. 
Àrea de tecnologia en la descripció de funcionament dels ordinadors 
Àrea de Ciències Socials: Història dels sistemes de numeració, ús de mapes de la 
situació geogràfica de les diferents civilitzacions, mapa de línia de temps  
 
 

ALUMNAT AL QUE S’ADREÇA. 

Aquesta activitat s’adreça fonamentalment a l’alumnat de 1r d’ESO tot i que es pot 
utilitzar en altres nivells. 

Les activitats en JCLIC o CLIC 3.0 són molt engrescadores i pot resultar molt 
interessant per alumnat amb dificultats d’aprenentatge ja que ho mostra com un 
joc.  

Segons el nivell podem ampliar la informació amb una breu descripció de com s’utilitza 
el sistema binari en el funcionament dels ordinadors. 

 

DOCUMENTS ADJUNTS. 

Conjunt de suggeriments per al professor i materials d’ajuda i treball per l’alumnat. 
MA_SistemesNumeracio_Activitats_Proposades.doc 

MA_SistemesNumeracio_ExercicisPaper.doc 

El sistema de numeració posicional (Text de la col·lecció DIGITS.CAT de TV3)  

Cuento_SistemasNumeracion.pdf 

Sistemas de numeración (activitat en CLIC3.0 o JCLIC , 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3244) 

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3244

