
                

Nucli
Les fraccions i els nombres racionals

Objectius
 

 Treballar les operacions amb nombres fraccionaris: 
 Fraccions equivalents 
 Simplificació i amplificació de fraccions 
 Pas a comú denominador 
 Suma, resta, multiplicació i divisió de fraccions 
 Operacions combinades amb fraccions i nombres enters 
 Expressió decimal dels nombres fraccionaris 
 Fracció generatriu d'un decimal exacte o periòdic. 

 Classificar els nombres des dels naturals fins als racionals. 

Descripció de l’activitat
 
Es comença amb uns vídeos introductoris on es veu el procediment per fer les 
operacions  escrites  de  suma,  resta,  multiplicació  i  divisió  i  operacions 
combinades amb nombres fraccionaris.  A continuació hi  ha unes activitats 
senzilles de repàs per als alumnes que ho necessitin. Segueix una activitat de 
descoberta  de  l'equivalència  entre  nombres  fraccionaris  i  decimals.  A 
continuació es proposa un full de càlcul que genera operacions combinades 
amb  fraccions  i  nombres  enters.  Cada  alumne/a  calcularà  amb  dades 
diferents (fent F9 canviaran totes les dades del full, incloses les solucions). 
Per  aprofundir  en  el  tema,  es  proposa  un  paquet  d'activitats  Descartes 
(projecte  EDAD)  sobre  els  nombres  racionals.   Els  exercicis  Descartes  són 
autocorregibles, tot i que no s'enregistra l'activitat de l'alumnat en l'entorn 
virtual. Per acabar hi ha un model de prova en Wiris amb alguns exercicis 
autocorregibles.  La  seqüència  didàctica  està  disponible  en  pàgina  web  i 
també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Recursos emprats

Ordinadors a l'aula amb connexió a Internet per anar seguint les activitats que cal fer 
a la llibreta. Algunes llistes d'exercicis es poden imprimir.
Guia de l'alumnat en diferents versions:
a) Podeu utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
b) Si teniu plataforma Moodle del centre podeu baixar prèviament el paquet SCORM i 
instal·lar-lo en un curs Moodle.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Dinàmica de la classe:
Es pot  començar projectant els  vídeos introductoris.  La majoria de les  activitats 
s'han de fer amb un ordinador al davant, directament a la web, però també cal que 
l'alumnat copiï els exercicis i resultats a la seva llibreta. Els problemes s'han de fer 
explicant  tots  els  passos.  Moltes  de les  activitats  es  poden repetir,  ja  que cada 
vegada surten nombres diferents, lo qual és molt útil per aquells alumnes que ho 
necessitin.  El  llistat  d'exercicis  en full  de  càlcul  actualitza  totes  les  dades  i  les 
solucions  en  prémer  F9,  i  cada  alumne/a  obté  dades  diferents.  Això  permet  el 
treball en petits grups per posar en comú els procediments, però de manera que 
cada alumne/a ha de fer els seus propis càlculs.
Temporització: de 10 a 12 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:  càlcul  amb  nombres  fraccionaris:  suma,  resta,  multiplicació, 
divisió i operacions combinades. Expressió decimal de les fraccions. Fracció 
generatriu. El conjunt dels nombres racionals.
Competències:  autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre 
aprendre,  tractament  de  la  informació  i  competència  digital.  Però  en 
definitiva, les competències treballades depenen de com es dugui a terme 
l'activitat a l'aula.
Processos: raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 3r d'ESO. 
Coneixements previs: els propis de 2n d'ESO. Però hi ha activitats d'iniciació 
per l'alumnat que ho necessiti.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge:
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/fraccions3-SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM: http://www.xtec.cat/~voliu/fraccions3/

2/2

http://www.xtec.cat/~voliu/fraccions3/
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/fraccions3-SCORM12.zip

