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de problemes

QUADERNS D’OPERACIONS

Col·lecció de 12 quaderns
que treballen la resolució
de problemes de tipologia
molt variada i amb un nivell
de dificultat progressiva.
La programació dels quaderns
de problemes és paral·lela
a la dels quaderns
d’operacions. Tot i així, els
continguts són acumulatius.
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QUADERNS DE PROBLEMES

Els quaderns estan recomanats per cicles
cicles.
La distribució és la següent:

Quadern 5

Quadern 9
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Quadern 10

Problemes de sumes
Problemes de restes
Problemes que combinen sumes i restes

Cicle Inicial
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Problemes de multiplicacions
Problemes de divisions exactes

Cicle Mitjà

Són quaderns bicolors amb 32 pàgines fungibles.
El solucionari és dins l’Àrea d’educadors de la web.

Col·lecció de 12 quaderns
de càlcul que treballen, de
manera sistemàtica i ordenada,
les quatre operacions
bàsiques que s’aprenen
durant l’Educació Primària:
suma, resta, multiplicació
i dividisió.

Els quaderns estan recomanats per cicles.
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Problemes de divisions amb residu
Problemes amb nombres decimals
Problemes amb fraccions I
Problemes amb fraccions II
Problemes d’operacions combinades I
Problemes d’operacions combinades II
Problemes d’operacions combinades III

Quaderns d’operacions
i problemes de matemàtiques
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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Amb pistes
i trucs!

d’operacions

Quadern 4

Cicle Superior

APRENDRE
A APRENDRE
Hi ha problemes
amb truc i altres
amb “trampa”

Quadern 7

Quadern 8

Quadern 11

La distribució és la següent:
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Quadern 12

Sumes sense portar-ne i portant-ne
Restes sense portar-ne i portant-ne
Operacions combinades de sumes i restes

4 Multiplicacions
5 Divisions exactes

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat

Un segell editorial del:

Materials
per a reforçar
la COMPETÈNCIA
MATEMÀTICA
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Divisions amb residu
Operacions amb nombres decimals
Operacions amb fraccions I
Operacions amb fraccions II
Operacions combinades amb nombres naturals
Operacions combinades amb nombres decimals
Operacions combinades de fraccions i nombres decimals

Són quaderns bicolors amb 32 pàgines fungibles.
El solucionari és dins l’Àrea d’educadors de la web.

Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

MÉS AUTONOMIA
PERSONAL
En cada doble pàgina
hi ha una pista o un truc
que en facilita la comprensió
i la resolució.
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Com són
els Quaderns

Com són
els Quaderns

Es recorda el procés bàsic de resolució dels problemes:
comprensió de l’enunciat, identificació de les dades,
croquis o plantejament, operacions i solució.

Amb una tipologia molt
variada d’activitats:
pictogrames, itineraris,
coordenades, per a
omplir buits, etc.

Exercicis sistemàtics,
de consolidació i pràctica.
Amb formats i plantejaments
molt diferents perquè,
a més, siguin divertits.

Tots els quaderns comencen
amb una breu explicació teòrica
per a repassar els continguts
bàsics relacionats amb
les operacions que s’han
de fer.
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de problemes

Per a aprendre i practicar
diferents estratègies
de resolució.

Cada doble pàgina inclou
pistes, trucs, recordatoris, etc.
per a reforçar l’aprenentatge
de l’alumne.
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Plantejament
de problemes
de diferents
tipus: models,
amb trampa,
llargs, curts,
visuals...
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Amb els canvis de cicle,
s’incrementa la quantitat
de problemes en cada
doble pàgina.
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Tots els quaderns presenten
l’explicació teòrica bàsica relacionada
amb els problemes proposats.

