
TÍTOL  
Proporcionalitat. 
 

DESCRIPCIÓ 
Aquesta és una unitat que forma part del projecte EDA . Té com a objectiu que l’alumnat treballi les 
magnituds proporcionals i els percentatges  amb l’ajut d’activitats interactives. 
La unitat comença amb una sèrie d’imatges acompanyades d’unes qüestions que l’alumnat ha de 
contestar i que serveixen d’introducció als continguts que es treballen en la unitat.  
En el primer capítol es treballen les magnituds directament proporcionals. A partir d’una situació 
inicial es plantegen una sèrie de preguntes que una vegada respostes permeten definir les 
magnituds directament proporcionals, la raó de proporcionalitat i la raó inversa. Després s’explica la 
resolució de problemes per reducció a la unitat a partir d’una escena interactiva i es plantegen 5 
activitats per resoldre. En la pàgina següent s’introdueix la raó àurea a partir d’imatges del 
Partenon, el nautilus i l’edifici de l’ONU a Nova York. 
En el capítol 2 es treballen les magnituds inversament proporcionals. A partir d’una situació 
inicial es planteja una pregunta i es passa a definir les magnituds inversament  proporcionals i la 
constant de proporcionalitat  inversa. Després s’explica la resolució de problemes per reducció a la 
unitat a partir d’una escena interactiva i es plantegen 3 activitats per resoldre. 
En el capítol 3 es treballen els percentatges. S’exposen tres situacions per tal que l’alumnat les 
comenti i en la següent pàgina s’introdueix la definició de percentatge i el càlcul del tant per cent 
d’una quantitat i el tant per cent corresponent a una proporció amb l’ajut d’una escena interactiva. 
També es treballa el càlcul de l’augment percentual i la disminució percentual amb escenes 
interactives per fer els càlculs de les activitats proposades. 
En el capítol 4 s’aprofundeix en el càlcul de percentatges fàcils i es treballa el càlcul de 
percentatges amb la calculadora. En la següent pàgina es proposa una activitat sobre l’anàlisi 
nutricional dels “donettes”. 
En el capítol 5 es treballa l’interès simple i les escales com aplicació de les magnituds directament 
proporcionals i es proposen activitats per resoldre amb l’ajut d’un full de càlcul. 
Observació : al final de cadascuna de les pàgines trobem enllaços a fulls de treball, fulls de reforç i 
fulls d’ampliació on hi ha activitats que ha de fer l’alumnat al seu quadern ( en algun cas les 
activitats  fan referència a activitats del llibre de text que utilitza l’autor de la unitat i en el capítol 1 
l’ampliació ens enllaça a una pàgina de proporcionalitat del projecte Descartes), Al final del capítol 5 
hi ha, a més, uns enllaços a activitats de repàs. 
En el capítol 6 es treballa una pàgina de “matemáticas y cine” on, a partir d’escenes de sèries 
famoses de dibuixos animats s’analitza el tractament dels percentatges i la proporcionalitat.  
 

IMATGES 

 
 



TIPUS I AUTORIA 
Aquest recurs és una activitat que es troba en el següent enllaç: 
http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/professors_cat/practiques/P3/cab
allero_ricard_P3/unitats/PROPORCIONALIATAT-1comic.html (consulta març 2010) 
L’autor és Ricard Caballero Monteso. (adaptació de materials per a l’experimentació del 
projecte EDA 2009) 
 

ETAPA EDUCATIVA I SITUACIÓ AL CURRÍCULUM 
Aquesta activitat s’engloba dins del currículum de Matemàtiques de 2n curs d’ESO i fa 
referència als continguts de numeració i càlcul en l’apartat : 

 Comprendre els nombres i les diferents formes de representació. 
 

COMPETÈNCIES I PROCESSOS 
Les competències que es treballen en aquesta activitat són : 

 competència matemàtica: Identificació de situacions de proporcionalitat directa i 
inversa. 

 tractament de la informació i competència digital : recurs educatiu d’internet. 
Els processos presents en aquest són : 

 Raonament i prova 
 Resolució de problemes 

 
 

RELACIONS AMB ALTRES ÀREES 
Els continguts que es treballen en aquesta activitat estan relacionats amb Ciències 
experimentals i tecnologia. 
 

 
ASPECTES METODOLÒGICS RELLEVANTS 

Al tractar-se d’una activitat que necessita l’ús d’ordinador, cal disposar d’aquest, ja sigui a 
l’aula habitual de classe o bé a la d’informàtica del centre. 
S’aconsella treballar aquest recurs en parelles i serà el professor/a qui decideixi la 
metodologia més convenient per desenvolupar l’activitat. 
Si es vol treballar tota la unitat es necessitaran de 3 a 4 sessions d’una hora.. 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per poder reforçar o aprofundir en els continguts que es desenvolupen, la unitat conté 
moltes activitats addicionals que l’alumnat ha de fer en el seu quadern. 
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