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DELS NOMBRES A LES VARIABLES 
 

 
 
Objectius (*) 

  

Aquesta unitat pretén ser una introducció a l’àlgebra. Està formada per un conjunt 

d’activitats interactives que pretenen que l’alumne/a visualitzi els processos i busqui de 

manera molt intuïtiva les relacions existents i intenti transformar aquestes regularitats 

en notació algebraica. 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

Les activitats estan pensades perquè l’alumne/a pugui experimentar i analitzar les 

regularitats d’una successió de figures, investigar les regles de formació i  deduir les 

fórmules.  

 

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 l’observació de la regularitat, la relació 

entre nombres, la deducció de l’expressió, la generalització i la comprovació.  

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 per parelles de manera que es posin en 

comú les conjectures i es discuteixin amb el/la company/a.  

Per les característiques de la unitat es fa indispensable el paper orientador, de control i 

guia del professorat en la descripció de les situacions, fomentant la iniciativa i la 

col·laboració.  
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El conjunt d’activitats es poden treballar a diferents nivells, si es considera convenient 

el professorat pot fer-ne 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. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

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

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

lingüística, la competència d’aprendre a aprendre, la competència matemàtica i el 

tractament de la informació i competència digital. Es treballen processos com 

l’experimentació, el raonament i la prova, la generalització i 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...  

 

Connexions amb Educació Visual i Plàstica.  

 

 

Documents adjunts (*) 

 

- Material de treball per a l’alumnat: 

1) Document de treball per a l’alumnat:  

MA_nombres_variables 

2) Documents html:  

MA_exp_algebraiques_1 

MA_exp_algebraiques_2 

 

Adreça web: 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat1_algebra/MA_ex
p_algebraiques_1.html 
 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat1_algebra/MA_exp_algebraiques_1.html
http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat1_algebra/MA_exp_algebraiques_1.html

