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UNITAT 1

1. Creixem
Pàg.

10 ➧Els nombres
 1   Hem triat cinc cartes a l’atzar. Juga a fer nombres: 6 3

8
3

0

8 38 3 0

El nombre més gran.

El nombre més petit.

Un nombre parell.

Un nombre senar.

Un nombre que tingui el doble d’unitats  

que de centenes.

Un nombre que tingui les dues xifres iguals en 

les desenes de mil i en les unitats de mil.

     

     

     

     

     

     

Quantes xifres té el nombre més petit? 

Fixa’t en l’ordre de les xifres del nombre més gran i del més petit. Què hi veus? 

Heu escrit algun nombre igual tots els nens i nenes? 

Podries escriure un nombre capicua amb aquestes cartes?    

I amb aquestes altres? Prova-ho.

o

Té 4 xifres.

8 6 3 3 0

0 3 3 6 8

3

Unitats 
0, 6 o 8.

63

3 3

83038 38083

Que les xifres estan ordenades a la inversa: en el nombre més gran, estan 
ordenades de la més gran a la més petita; en el nombre més petit, de la més 
petita a la més gran.
 Sí, el més gran i el més petit.

 No.

Pàg.
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1 •  Amb les cinc cartes amb xifres, compondre els nom-
bres amb les característiques que es demanen.

   Respondre a la pregunta que demana quantes xifres 
té el nombre més petit; és una ocasió per parlar-ne: 
un zero fa el nombre més gran?

   Observar i comentar què passa amb l’ordre de les xi-
fres del nombre més gran i del més petit.

   Demanar per què només hi ha dos nombres que tots 
els alumnes han escrit igual i per què la resta de nom-
bres poden ser diferents.

   Finalment, provar de compondre un nombre capicua 
amb les xifres donades.

Desenvolupament de les activitats

NUMERACIÓ I CÀLCUL 
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Valor posicional. Descripció 
oral.   

•  Lectura i escriptura dels nombres de 
cinc xifres.   

•  Cerca i anàlisi de peculiaritats dels 
nombres.

•  Demanar que componguin altres 
nombres capicua i que expliquin 
com ho han fet per pensar en les 
xifres que necessitaven i col-
locar-les.

•  Jugar a endevinar nombres. Fent 
servir cinc xifres, escriure cinc nom-
bres diferents. Ensenyar les cinc xi-
fres a tot el grup. Qui ha escrit els 
nombres en copia un en un paper i 
la resta l’han d’endevinar fent tres o 
quatre preguntes sobre les caracte-
rístiques del nombre, de manera 
que el qui l’ha escrit només pugui 
respondre sí o no.

Activitats complementàries

Més informació

Nombres naturals.
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•  Confeccionar un joc de cartes (es 
poden fer amb un DINA4 dividit 
en vuit trossos).

  En la meitat de les cartes s’hi es-
criuen nombres de 4 o de 5 xifres, 
i en l’altra meitat s’hi escriuen ca-
racterístiques dels nombres: pa-
rell, senar, 0 en les desenes, amb 
més unitats que desenes, etc.

  Després, per grups o de dos en 
dos, han d’aparellar tantes cartes 
com puguin; segur que hi ha ca-
racterístiques que poden anar en 
més d’un nombre; el fet d’apren-
dre a jugar amb aquesta realitat 
pot fer que un nen, o bé un grup, 
faci més parelles que un altre. 
Guanya qui fa més parelles.

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Valor posicional. Descripció 
oral.   

•  Lectura i escriptura dels nombres de 
cinc xifres.   

•  Cerca i anàlisi de peculiaritats dels 
nombres.

CONTINGUTS 

2 •  Escriure en cada una de les etiquetes, una característi-
ca del nombre que hi ha enllaçat.

   Encerclar les xifres en les quals es pot veure la caracte-
rística que s’ha ressaltat.

   Adonar-se que no tots els companys i companyes han 
escrit les mateixes característiques.

Desenvolupament de les activitats

 2   Hem retallat nombres que hem trobat en diferents diaris. Pots escriure alguna ca-

racterística de cada nombre?

8 UNITAT 1
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28.590

Encercla en cada nombre la xifra o les xifres en les quals t’has fixat per escriure la  carac-

terística.

Heu escrit tots el mateix? 

66.033

5.246

99.999

Activitat oberta.

Activitat oberta.

Activitat oberta.

Activitat oberta.

Activitat oberta.
No.

Pàg.

10

Notes
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•  A partir de la cerca de dades a la pàgina de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), identificar 
altres xifres que trobin interessants sobre la seva comarca i comparar-les amb una altra comarca. 
També ho podrien fer amb la seva població.

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Valor posicional. Descripció 
oral.   

•  Lectura i escriptura dels nombres de 
cinc xifres.   

•  Ús i contrast de diferents models per 
comparar i ordenar els nombres.

•  Interpretació dels nombres naturals en 
taules.   

•  Ús de propietats numèriques per 
interpretar dades.   

ESTADÍSTICA I ATZAR
•  Lectura i interpretació de dades 

estadístiques extretes d’Internet.

CONTINGUTS 

3 •  Llegir el nom dels nombres escrits en la columna del 
nombre d’habitants de cada població. Afegir-hi la prò-
pia comarca, si no hi és, i comparar-la amb el nombre 
d’habitants de la ciutat de Berga. Després comprovar 
si té més o menys habitants.

   Escriure el nombre d’habitants de les poblacions rela-
cionades en la taula, on hi ha una columna per a cada 
unitat d’ordre.

   Respondre les preguntes que es formulen. Les quatre 
primeres les podria respondre cada alumne en treball 
individual. La cerca per Internet per trobar la comarca 
més habitada i la que ho és menys la poden fer per 
parelles o bé de forma col·lectiva.

Desenvolupament de les activitats

➧Comparem nombres
 3   Observa els habitants que hi ha en aquestes poblacions de Catalunya:
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Pàg.

11

Població DM UM C D U

Manresa

Quina és la teva població? Si no 

hi és, afegeix-la en la darrera fila. 

Creus que hi ha més o menys  

habitants que a Berga?  . 

Comprova-ho.

Escriu les poblacions i el nombre d’habitants en la taula. Això t’ajudarà a comparar-les.

Quina és la població que té més habitants? 

En quina xifra t’has fixat per saber-ho? 

Quina té menys habitants, Figueres o Vic? 

En quina xifra t’has fixat per saber-ho? 

Investiga. Busca a Internet, en el web http://www.idescat.cat/, quina és la comarca que té 

menys habitants de Catalunya:    

Busca també quina en té més:   

Població Nombre d’habitants

Manresa 76.570

Tortosa 34.734

Figueres 45.262

Girona 97.198

Sant Boi de Llobregat 83.070

Berga 16.845

Vic 41.191

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2012)

Activitat oberta.

 Girona
 En les desenes de mil.
 Vic.
 En les unitats de mil.

 L’Alta Ribagorça.
 El Barcelonès.

Activitat 
oberta.
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Tortosa
Figueres
Girona

Berga
Vic

Sant Boi de Llobregat

Pàg.

11

Pàg. 11 
 Llibre de coneixements

Activitat per practicar l’ordenació dels nombres tenint en compte les unitats d’ordre.

www

Més informació

Taules de les unitats d’ordre.
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•  Representar, fent servir un gràfic de barres, altres dades 
estadístiques extretes del web de l’Idescat.

Activitats complementàries

•  Interpretació dels nombres naturals en 
gràfics.   

•  Ús de propietats numèriques per 
interpretar dades.   

ESTADÍSTICA I ATZAR
•  Lectura i interpretació de 

representacions de dades en gràfics 
de barres.   

•  Lectura i interpretació de dades 
estadístiques extretes d’Internet.

CONTINGUTS 

4 •  Observar el gràfic on hi ha representat el nombre 
d’habitants de les poblacions relacionades en la pàgi-
na anterior i respondre a la pregunta Com estan orde-
nades les poblacions? Després parlar-ne.

   Completar la taula escrivint a quina població corres-
pon cada una de les barres del gràfic.

   Comparar entre la facilitat de llegir la informació en un 
gràfic i en una taula. Debatre els diversos punts de vis-
ta tot mirant que expliquin les raons que sustenta 
l’elecció feta.

Desenvolupament de les activitats

 4   Fixa’t en el gràfic següent i en la taula de la pàgina anterior. Després, respon les pre-

guntes.
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1 2 3 4 5 6 7

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Poblacions

Com estan ordenades les poblacions? 

Completa la taula. De quina població es tracta?

Com t’és més fàcil comparar els nombres, fent servir la taula o observant el gràfic  

de barres? 

Nom de la població

1

2

3

4

5

6

7

N
om

b
re

 d
’h

ab
it

an
ts

Berga
Tortosa
Vic
Figueres
Manresa
Sant Boi de Llobregat
Girona

Activitat oberta.

 De menys a més nombre  
d’habitants.

Pàg.

11

Més informació

Els nombres en gràfics.
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•  Arrodonir el nombre d’habitants de les diferents pobla-
cions fixant-se en les unitats de mil.

•  Activitat per practicar l’arrodoniment i l’estimació de 
quantitats. http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1358

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Lectura i escriptura dels nombres de 

cinc xifres.   
• Arrodoniment de nombres en context.

CONTINGUTS 

5 •  Aproximar el nombre d’habitants de cada població al nombre acabat en zero més pròxim.
   Escriure en la primera columna el nom de la població que es relaciona amb el nombre d’habitants. 

Escriure en la tercera columna, els nombres acabats en zero més propers, arrodonint per sobre i 
per sota del nombre d’habitants i, finalment, escollir el més proper seguint les normes de l’arrodo-
niment.

   Respondre per escrit a les preguntes que demanen en quina xifra s’han fixat per aproximar i en 
quina s’acaben tots els nombres aproximats.

   L’Alí ha fet una aproximació del nombre d’habitants de la ciutat de Berga. Comenteu com ho ha 
fet, si creieu que està bé i per què. Parleu-ne i després que cada alumne ho escrigui en el seu dos-
sier.

Desenvolupament de les activitats

➧Aproximem
 5   No ens cal conèixer el nombre exacte d’habitants que hi ha en cada població. 

Completa la taula:
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Pàg.

12

Població Habitants Està entre… Aproximem

Manresa 76.570
76.500

76.600

34.734

45.262

97.198

83.070

16.845

41.191

En quina xifra t’has fixat per arrodonir els nombres? 

En quina xifra acaben els nombres aproximats? 

• Fixa’t què diu l’Alí:

Com ha arrodonit el nombre? 

Creus que està bé? 

Per què? 

A  BERGA  HI  VIUEN 

APROXIMADAMENT 

17.000  PERSONES.

Tortosa

Figueres

Girona

Sant Boi  
de Llobregat 

Berga

Vic

76.600

34.700

45.300

97.200

83.100

16.800

41.200

34.700
34.800

45.200
45.300

97.100
97.200

83.000
83.100

16.800
16.900

41.100
41.200

 En les desenes.
     En 0.

 Fixant-se 
en les centenes.
 Sí.
 Perquè podem arrodonir 
fixant-nos en qualsevol de les 
xifres.

Pàg.

12

Més informació

Aproximar.
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NUMERACIÓ I CÀLCUL
• Arrodoniment de nombres en context.
•  Interpretació dels nombres naturals en 

taules.   

RELACIONS I CANVI
•  Descripció de situacions en què es 

produeixen canvis.   

ESTADÍSTICA I ATZAR
•  Lectura i interpretació de dades 

estadístiques extretes d’Internet.

CONTINGUTS 

6 •  Encerclar el nombre d’habitants exacte corresponent 
a l’augment de la població a Manresa, Tortosa i Fi-
gueres.

  Calcular quants habitants tenia Vic deu anys enrere.

Desenvolupament de les activitats

➧Aproximem. Restem portant-ne
 6   Hem trobat a Internet aquestes dades:
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13

En les poblacions següents ha augmentat el nombre d’habitants. Encercla en cada cas 

el nombre exacte.

 Manresa: 11.130 / 11.170 persones

 Tortosa: 4.303 / 4.383 persones

 Figueres: 10.008 / 10.088 persones

Quants habitants tenia Vic aproximadament deu anys enrere?

En els darrers deu anys han augmentat els habitants a les poblacions  

següents:

Població
Augment del nombre  

d’habitants (aproximat)

Manresa 11.100

Tortosa 4.300

Figueres 10.000

Girona 19.700

Sant Boi de Llobregat 3.000

Berga 1.800

Vic 7.200

Fet

http://www.idescat.cat/

Tenia, aproximadament, 34.000 habitants.

Pàg.

12
13

•  Buscar dades significatives sobre 
l’augment o disminució de la po-
blació en la pròpia ciutat o poble.

•  Plantejar algunes qüestions que 
els facin treballar amb aquestes 
dades sumant i restant.

Activitats complementàries

Notes

Pàg. 13  
Llibre de coneixements

Restar.


