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Títol: Sèries de fraccions 

 

 

 

Objectius  

 

Efectuar, amb agilitat, operacions amb fraccions 

Deduir els resultats de les operacions abans de realitzar-les 

Representar una relació matemàtica de diverses maneres 

Utilitzar la representació gràfica com a estratègia de treball matemàtic 

 

Descripció de la proposta  

 

En aquesta activitat es proposa agafar agilitat en la suma, resta i alguna multiplicació de 

fraccions amb diferents denominadors. Sabent el valor de la sèrie en cada pas, es demana 

intentar argumentar quin valor creuen que tindrà la sèrie en el pas 9999. 

Per aquells alumnes amb més inquietuds es pot plantejar dues possibles ampliacions: 

 Fer una gràfica on en l'eix horitzontal hi hagi els passos i en l'eix vertical el valor de la 

sèrie en aquell pas. 

 Fer una representació gràfica de les sèries. 

Hi ha sèries amb contingut curricular de cursos superiors: logaritmes, sèries de Taylor, el 

nombre pi,... 

Aquesta activitat està pensada per dur-se a terme a la part final de la unitat de nombres 

racionals de 3r d’ESO.  D’aquesta manera ens pot servir per veure si l’alumnat posseeix agilitat 

en les operacions amb fraccions i ens permet introduir la unitat de successions. 

En altres cursos es pot modificar l’enfocament de l’activitat per treballar gràfiques, per exemple. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

En cada pas d’aquesta sèrie, i de les següents, es poden fer totes les operacions 

corresponents o, senzillament es pot utilitzar el resultat del pas anterior i sumar/restar la nova 

fracció. En les solucions es poden veure exemples de resolució pels dos mètodes. 

En les ampliacions, es farà necessari guiar als alumnes amb exemples inicials. 

En funció del nivell inicial de l’alumnat es podria assignar diferents graus d’assoliment en funció 

de si l’alumnat es limita a fer les operacions demanades (AS), si intenta deduir el valor al pas 

9999 (AN) i si intenta fer les seves pròpies representacions (AE).  

Per alumnes amb més dificultats es pot plantejar el problema des de la vessant dels nombres 

decimals (sabent que una fracció és una divisió indicada). 

 

Recursos emprats  

 

Es facilita un full de càlcul amb tots els valors de les sèries i les seves gràfiques. Pot resultar útil 

parlar del concepte d’error, de límit, de sèries més “ràpides en apropar-se al límit” o de sèries 

amb valor alternats,... 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

L’activitat es pot treballar de manera competencial si es propicia la descoberta, la discussió i la 

conversa i la representació de sèries de manera gràfica. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

És una activitat pensada per 2n i 3r d’ESO, depenent del nivell d’aprofundiment que plantegem.  

 

Documents adjunts 

 

Sèries de fraccions (Enunciats) 

Sèries de fraccions (Solucions) 

Solucions (full de càlcul) 

Material Geogebra (zip) 
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