
ARC- CercaMat                                                                                    

          

  1/2 

CERCANT FÓRMULES 
 

 
 
Objectius (*) 

  

Aquesta unitat té com a objectiu primordial familiaritzar l’alumne/a en la utilització de 

les lletres com una generalització dels nombres i introduir-lo en el llenguatge algebraic.  

 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

Partint de fórmules geomètriques aquesta unitat conté un seguit d’activitats interactives 

destinades a la traducció del llenguatge natural al llenguatge algebraic.  

 

 

Recursos emprats (*) 

 

Fulls web amb escenes elaborades amb el nippe Descartes i document de treball per a 

l’alumne/a.  

 

 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

La majoria de les activitats estan basades en la traducció al llenguatge algebraic.  

És convenient que a més d’utilitzar les escenes, l’alumne/a utilitzi les fitxes de treball 

anotant totes les observacions i deduccions.  

Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la en parelles tot i que en algun cas també 

es pot treballar individualment.  

El conjunt d’activitats es poden treballar a diferents nivells, si es considera convenient 

el professorat en pot fer una selecció atenent a la diversitat.  

Pel que fa a les activitats d’avaluació cal fer un seguiment i valorar totes les activitats 

que realitza l’alumne/a: l’observació del treball diari, la participació i col·laboració de 

l’alumne/a a l’aula, el lliurament dels fulls de treball i qualsevol altra activitat 

d’avaluació. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

El bloc de continguts que es treballa és el de canvi i relacions.  

En aquesta unitat es treballa principalment l’assignació de símbols per representar 

nombres, l’ús del llenguatge escrit i algebraic i la traducció dels diferents llenguatges. 

Es treballen totes les competències però de manera molt especial la competència 

lingüística, la competència d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i 

competència digital i la competència matemàtica. Es treballen processos com 

l’experimentació, el raonament i la prova, la generalització, la comunicació del 

pensament matemàtic...  

 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, tot i que es pot 

utilitzar com a introducció a l’àlgebra en altres cursos. 

 

 

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

 

Llengua catalana 

 

Documents adjunts (*) 

 

1) Document de treball per a l’alumnat:  

MA_cercant_formules 

2) Documents html:  

MA_cercant_formules_1 

MA_cercant_formules_2 

 

Adreça web: 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat2_algebra/MA_ce
rcant_formules_1.html 
 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat2_algebra/MA_cercant_formules_1.html
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