
Ara Matemàtiques 
Saber-ne més per ensenyar-les millor 

Sessió 1 Operacions 

Tardor 2017 

Domino les fraccions 
Marc Camarillas 

Accèssit 2014 (1r cicle d’ESO) 
Concurs de fotografia matemàtica (ABEAM) 

Carme Burgués i Tana Serra 
Barcelona 



Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

  

Comprendre les propietats de la 

multiplicació i la divisió per utilitzar-les. 
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A) Distribució rectangular 

 

La propietat distributiva de la multiplicació en relació a la suma ( o a la resta) 

           4 x 6         +           4x4               =                           4 x10   

B) Salts a la recta 
             Trivial si s’interpreta que la suma és el nombre de salts: 6 salts de 4 més 4 salts de 4  

    4 salts de 6                               més                     4 salts de 4 

equivalen a    4   salts de 10 
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La utilitat de la propietat distributiva 

 4 x9 = 4x10 - 4 

  4 x 9 =  4 x (10-1) 

http://deim.urv.cat/~marialuisa.girondo/Adell/applet3.html 

http://deim.urv.cat/~marialuisa.girondo/Adell/applet3.html
http://deim.urv.cat/~marialuisa.girondo/Adell/applet3.html
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La utilitat de la propietat distributiva 

Carrers (línies) que es creuen amb d’altres i donen lloc a interseccions. 

Carrers 

I 

Carrers 

— 

Inters. x 

3 5 15 

8 0 0 

7 1 7 
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La utilitat de la propietat distributiva 

Carrers (línies) que es creuen amb d’altres i donen lloc a “regions” 
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La utilitat de la propietat distributiva 

Connexió 
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Operació Càlcul amb la calculadora 

55 x 14 55x13 + 55x1 

34 x 12   

15 x 24   

8 x 420   

A. Activitat: Tinc una calculadora amb la tecla 4 espatllada. A veure si ets prou hàbil 
per ajudar la Laura i fer els següents càlculs amb la calculadora sense utilitzar la tecla 
4. Fixa’t en l’exemple:  

La utilitat de la propietat distributiva. Exemples. 

B. Càlcul de 15x12  (alumnes de 1r trimestre de 4t) 


