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- Títol

INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL

- Nivell
Especialment per a 1r i 2n d'ESO, encara que també és vàlid per a 3r i 4t d'ESO en funció 
de les aplicacions.

- Objectius principals
-  Fer  una  introducció  al  full  de  càlcul  de  manera  que  tots  els  alumnes  d'una  classe  
coneguin el seu llenguatge i en pugui fer ús.
- Possibilitar que els alumnes puguin accedir a l'aula d'informàtica de manera habitual per 
realitzar aplicacions amb el full de càlcul d'allò que hagin vist a classe de matemàtiques, 
sense haver d'invertir temps en l'explicació de l'eina informàtica.
- Veure el full de càlcul com una eina que ens permet elaborar raonaments de qualitat més 
enllà del treball algorítmic.

- Treball previ a l'aula
En aquest cas, és la pròpia activitat  la que en realitat  fa de treball  previ per a futures 
aplicacions matemàtiques en les aules d'informàtica dels centres educatius.

- Descripció de l’activitat i metodologia
L'activitat  contempla l'aplicació directa  d'exemples  graduats extrets  del  currículum del 
curs corresponent. Els alumnes, en un nombre de dos per ordinador (fins a 32 alumnes), 
aniran realitzant  les  tasques indicades  amb els  exemples  proposats  que es descriuen a 
continuació i que podeu trobar a la “Proposta de treball”.

1r i 2n ESO
- Construcció i representació d'una taula de multiplicar (1r, 2n)
- Construcció, estudi i representació de la successió de Fibonacci (1r, 2n)
- Construcció d'un detector d'errors de codis de barres (1r, 2n)
- Equivalència entre percentatges i fraccions. Diagrames de sectors (1r, 2n)
- Elaboració de factures (1r, 2n)
- El teorema de Pitàgores (2n)
- Les funcions polinòmiques de 1r i 2n grau (2n)
- Els percentatges a la borsa. Representacions. (1r, 2n)
- Jugar a daus i comptar freqüències (1r, 2n)
- Tabular alçades i el diagrama de barres (1r, 2n)

- Després de l'activitat
És molt important, perquè la feina pugui rendir posteriorment que, després de realitzar 
l'activitat  al CentMat i el  més prest possible (abans de 15 dies), els professors puguin 
acompanyar els alumnes a l'aula d'informàtica ja sigui per completar les propostes o bé 
per fer-ne de noves. 
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- Temporització estimada
L'activitat necessita una durada mínima de dues hores, que es poden allargar fins a tres en 
funció de la disponibilitat horària, interès, projectes concrets, etc. 

Àmbit curricular

1r d'ESO
– Bloc 1.   Continguts comuns.  

–  Aplicació de les matemàtiques per analitzar i valorar fenòmens socials i activitats 
econòmiques de la comunitat de les Illes Balears.
–  Utilització d'eines tecnològiques per facilitar els càlculs de tipus numèric, algebraic o 
estadístic, les representacions funcionals i la comprensió de propietats geomètriques.

–  Bloc   2. Nombres  
– Interpretació de codis numèrics presents en la vida quotidiana.
–  Càlcul mental utilitzant les propietats de les operacions numèriques.
–  Raó i proporció.
–  Percentatges  per expressar composicions  o variacions.  Càlcul  mental  i  escrit  amb 
percentatges habituals.

–    Bloc   5. Funcions i gràfics  
–  Organització de dades en taules de valors.
–  Interpretació i lectura de gràfics i taules relacionats amb els fenòmens naturals i el 
món de la informació.

–  Blo  c 6.   Estadística   i probabilitat  
–  Diferents  formes  de  recollida  d’informació.  Organització  en  taules  de  dades 
recollides en una experiència. Freqüències absolutes i relatives.
–  Diagrames de barres, de línies i de sectors. Anàlisi dels aspectes més destacables dels 
gràfics estadístics.

2n d'ESO
– Bloc 1. Continguts comuns.  

–  Aplicació de les matemàtiques per analitzar i valorar fenòmens socials i activitats 
econòmiques de la comunitat de les Illes Balears.
–  Utilització d'eines tecnològiques per facilitar els càlculs de tipus numèric, algebraic o 
estadístic, les representacions funcionals i la comprensió de propietats geomètriques.

–  Bloc   2. Nombres  
–  Relacions  entre  fraccions,  decimals  i  percentatges.  Ús  d’aquestes  relacions  per 
elaborar estratègies de càlcul pràctic amb percentatges.
–  Identificació  i  utilització  en  situacions  de  la  vida  quotidiana  de  magnituds 
inversament proporcionals

–  Bloc   4. Geometria  
–  Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores.

–  Blo  c 5. Funcions i gràfics  
–  Gràfics  cartesians.  Elaboració  d’un  gràfic  a  partir  d’una  taula  de  valors  o  d’una 
expressió algebraica senzilla que relacioni dues variables.
–  Utilització de calculadores gràfiques i programes d’ordinador per a la  construcció i 
interpretació de gràfics.

–  Blo  c 6. Estadística i probabilitat  
–  Utilització del full de càlcul per organitzar les dades, realitzar els càlculs i generar els 
gràfics més adequats.
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- Instruments i material
A portar per l’alumnat
- Llibreta d'apunts i bolígraf
Recursos d’aula
- Ordinadors per als alumnes i professors amb l'OpenOffice i projector

- Avaluació
- Avaluació de l’activitat per part dels docents.

- Annexos
– Annex 1: Petit manual
– Proposta de treball 1r ESO

Per saber-ne més:
• Manuals de l'OpenOffice.org. (en català). 

http://www.softcatala.org/wiki/OpenOffice.org:Manuals
• Introducció al Full de càlcul OpenOffice.org Calc(versió 2.0). Conselleria d'Educació i 

Cultura. 
http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/oocalc/guia.htm

- Observacions
– Acompanyarà el grup un mínim d’un responsable cada 20 alumnes.
– El professorat acompanyant haurà llegit la fitxa didàctica i participarà activament en la 

realització de l’activitat.
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