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A. Recursos Scratch 
 

A.1 Practiquem les progressions aritmètiques amb l’Scratch 

 
A.1.1 Fitxa Professorat 

 
A.1.1.1 Fitxa Activitat 

Descripció 
 

Aquesta activitat pretén practicar els conceptes 
de progressions aritmètiques, com el terme 
general d’una progressió, mitjançant la resolució 
d’un problema amb el suport d'un programa 
Scratch 

Títol Els usuaris del poliesportiu 
Alumnat destinatari 3r d’ESO 
Bloc Canvi i Relacions 
Competències bàsiques - matemàtica,  

- aprendre a aprendre, 
- autonomia i iniciativa personal,  
- tractament de la informació i competència 
digital, 
- comunicativa (lectora) 

Competències matemàtiques - Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a 
una representació matemàtica utilitzant variables, 
símbols, diagrames i models adequats,  
- Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu 
per compartir i construir coneixement a partir 
d’idees matemàtiques, 
- Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 
estructurar idees o processos matemàtics 
 

Continguts claus 
 

- Llenguatge i càlcul algebraic, 
- Patrons, relacions i funcions 

Continguts curriculars - Comprendre patrons, relacions, i funcions  
- Representar i analitzar situacions i estructures 
matemàtiques utilitzant símbols algebraics 
- Estudiar les progressions aritmètiques i la seva 
diferència, construir el terme general d’una 
progressió aritmètica 
- Resoldre problemes que impliquin l’ús dels 
conceptes d’una progressió aritmètica 

Coneixement previs 
 

- Introducció a l’Scratch 
- Coneixements de numeració i càlcul 
- Successions i progressions 
- Equacions lineals, sistema d’equacions lineals  

Temporització 2 sessions 
Avaluació 
 

Consisteix en dues parts: 
 50% activitat resolta d’incloure en el 

dossier de matemàtiques de l’alumne 
 50% programa Scratch enviat per correo al 

professor 
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A.1.1.2 Context matemàtic 

El context matemàtic d’aquesta activitat són les progressions aritmètiques. També es treballen 
les equacions de primer grau i la resolució gràfica d’un sistema d’equacions. 
 
A.1.1.3 Implementació amb l’Scratch 

En aquesta activitat volem construir un programa Scratch que calculi els termes d’una 
progressió aritmètica. Per fer això, és indispensable fer servir el terme general d’una 
progressió.  
 
El terme general d’una progressió de nombres 

€ 

a1,a2,...,an  és donat per la següent expressió: 
 

€ 

an = a1 + d(n −1)  
 
on 

€ 

a1 és el terme inicial i 

€ 

d  és la diferencia de la progressió.  
 
La implementació d’un programa Scratch per calcular els termes d’una progressió donat el seu 
terme general 

€ 

an  és força senzilla ja que consisteix només en la representació de la formula 
per calcular 

€ 

an  i la creació d’un bucle que es repeteix tantes vegades quantes són els termes 
que volem generar. El programa està representat a la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Programa Scratch per la generacó dels termes d’una progressió aritmètica 

En primer lloc necessitem una estructura on podem desar els termes de la progressió. Una 
variable no seria suficient ja que hem de desar més d’un valor en l’execució del programa. Per 
fer això, l’Scratch proporciona les llistes.  
 
Una llista Scratch és un conjunt de variable (“array”) i és uns recursos que amplia les 
possibilitats per guardar valors en un programa. Les instruccions relatives al treball amb llistes 
són prou explicatives: 
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En segon lloc, necessitem saber els terme inicial (

€ 

a1), la diferencia (

€ 

d) i el nombre de termes 
que volem generar (

€ 

n). Per fer això, es poden utilitzar la instrucció “pregunta” dins del bloc 
“Sensors”. Amb aquesta instrucció el programa ens demanarà un valor que haurem de desar 
amb una variable. Per exemple els següents blocs d’instruccions demana el valor del terme 
general i el desa dins una variable anomenada “terme_inicial”. 
 

 
 

Similarment, es demanen i desen els valors de la diferencia i del nombre de termes. El bucle 
següent és la part central de l’algorisme: 
 

 
 
Bàsicament es repeteix “n” vegades la instrucció “afegeix” a llista “usuaris” el valor de 

€ 

a1 + d(i −1)  on 

€ 

i  és una variable que manté el subíndex del terme de la progressió que s’esta 
calculant i (fixeu-vos que la 

€ 

i  s’inicialitza a 1 el seu valor s’incrementa de 1 cada vegada que 
es executa el bucle).  
 
A.1.1.4 Implementació a la classe 

Aquesta activitat pretén practicar els conceptes de les progressions aritmètiques, com els 
termes i el terme general, en un grup de 3r ESO. L'activitat s'ha utilitzat a una classe de 
matemàtiques en la impartició de la unitat didàctica de "Successions i Progressions" per part de 
l'autor del document (veure el capítol 4 per una discussió dels resultats d'aquesta experiència). 
S'assumeix que els alumnes hagin ja treballat les successions, i que, per tant, siguin una mica 
familiaritzat amb el llenguatge emprat en l'activitat com "terme", "terme general" tot i que a 
l'activitat aquests conceptes es repassen. En aquesta activitat els alumnes hauran de 
solucionar un problema de la vida quotidiana que impliqui les progressions aritmètiques 
mitjançant un programa Scratch. Per tant, estem parlant d'una activitat d'aula de la segona 
modalitat (veure secció 3.2), o sigui, l'alumne estarà involucrat en la disseny i implementació  
d'un programa.  
 
L'activitat es pot fer en dos sessions ja que, prèviament, haurem treballat amb l'Scratch i també 
amb successions i les progressions. A la primera sessió, repassarem els conceptes d'una 
progressió aritmètica aprofitant el problema proposat. Això hauria de permetre als alumnes de 



Annex: L’Scratch com a suport educatiu d’introducció ́ a la programació en la classe de 
matemàtiques 

6 

reforçar què s'entén per progressió, què és la diferencia, i com es poden generar els seus 
termes a partir del terme general. Pel que fa la programació repassarem el concepte de 
variable, de llista  i de bucle d'un programa i demanarem als alumnes el disseny de l'algorisme 
per generar els n primers termes d'una progressió amb uan diferencia fixada. La sessió es 
conclourà amb la creació d'un programa no parametritzat per generar els termes d'una 
progressió en concret. A la segona sessió, els alumnes construiran una versió generalitzada del 
programa per permetre de generar els termes d'una progressió qualsevol. D'aquesta manera 
podran fer servir el programa per buscar la solució al problema proposat en l'enunciat. 
Finalment, demanarem als alumnes d'abstreure les progressions trobades a dues funcions 
lineals i de buscar la solució mitjançant la resolució gràfica d'un sistema d'equacions, fent ús 
del GeoGebra per exemple.  
 
Pel que fa l'organització de l'aula, l'activitat està pensada per grups de dos, amb una fase de 
posada en comú al final de cadascuna de les sessions on es compararan les diferents 
solucions. L'avaluació consistirà tant en la redacció de la fitxa de l'alumne com en els 
programes Scratch creats. 
 
A.1.2 Fitxa alumnat 

Sessió 1 
 
Enunciat: Fa 1 any, un empresari va obrir al barri del Guinardó dos poliesportius, l’Europolis i 
l’Holmes Place. Ara a causa de la crisi n’ha de tancar un dels dos i per fer això està controlant 
els registres d’inscripció dels usuaris per esbrinar quin poliesportiu té més usuaris. Als registres 
ha trobat que: 

- El nombre d’usuaris de l’Europolis ha estat augmentant en 20 persones cada cap de 
setmana a partir de la seva inauguració; 

- El nombre d’usuaris de l’Holmes Place era, al començament, de 250 persones, però va 
augmentar en 15 persones cada cap de setmana a partir de llavors; 

Desafortunadament, la seva secretaria s’ha oblidat de fer els càlculs i, a més, li ha deixat una 
nota dient-li que el full de càlcul no funciona. L’empresari us ha contractat per escriure un 
programa Scratch que calculi el nombre d’usuaris dels dos poliesportius als caps de setmana 
30, 50, i 52. 
Amb l’ajuda del programa Scratch esbrineu quin poliesportiu l’empresari haurà de tancar. 
 
Comencem amb el poliesportiu Europolis.  
 
a) Ompliu la taula següent amb les dades dels usuaris del poliesportiu Europolis en els primers 
10 caps de setmana: 
 
Setmana Usuaris afegits  Usuaris totals 
1 20 20 
2 20 40 
3 20 60 
4 20  
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 
b) Anomeneu amb 

€ 

a1,a2,a3,a4 ,a5,a6,a7,a8,a9,a10 el nombre d’usuaris totals als caps de 
setmana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Quines són els seus valors?  
 
 
Resposta: 
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La sèrie de nombres 

€ 

a1,a2,a3,a4 ,a5,a6,a7,a8,a9,a10 es una successió. Una successió és un 
conjunt ordenats de nombres on cadascun dels nombres de la successió s'anomena terme de 
la successió. El subíndex de cada terme indica el lloc que ocupa en la successió. Per exemple, 
com heu vist, 

€ 

a1 és el primer terme, 

€ 

a2 és el segon, 

€ 

a5 el cinquè, etc. 
 
c) Que podeu observar si feu les diferencies següents?  
 

€ 

a2 − a1 =

a3 − a2 =

a4 − a3 =

a5 − a4 =

a6 − a5 =

 

€ 

a7 − a6 =

a8 − a7 =

a9 − a8 =

a10 − a9 =

 

 
Resposta: 
 
 
 
Com heu segurament esbrinat les diferencies donen totes el mateix resultat. Aquest resultat es 
diu diferència i s’anomena 

€ 

d . Quan el valor de les diferencies entre els termes d’una successió 
és sempre el mateix, la successió és una progressió aritmètica. Generalment, una progressió 
aritmètica és una successió en que obtenim cada terme (menys el primer) a partir de l'anterior 
més la diferencia. 
 
Per tant, 

€ 

a1,a2,a3,a4 ,a5,a6,a7,a8,a9,a10 és una progressió aritmètica. 
 
d) Quin és el valor de 

€ 

d en la progressió de l’Europolis? 
 
Resposta: 
 
 
d) Com podeu calcular 

€ 

a2 sabent 

€ 

a1 i 

€ 

d? I 

€ 

a3? i 

€ 

a10? 
 
Resposta: 
 
 
 
Ara començarem a construir la progressió 

€ 

a1,a2,a3,a4 ,a5,a6,a7,a8,a9,a10 de l’Europolis amb 
l’Scratch. Per poder fer això fareu servir el concepte de variable i de llista. Una variable és un 
contenidor d’un valor que pot canviar i una llista és un conjunt de variables, que en el nostre 
cas representen els termes de la progressió.  
 
Obriu l'Scratch i composeu el programa definint-lo directament sobre l'escenari:  

 Obriu un nou fitxer i anomeneu-lo “europolis.sb”. 
 Creeu la llista “usuaris”, clicant a “nova llista”, en el bloc de variables. Aquesta llista serà 

on desareu els nombres d’usuaris a cadascun dels caps de setmana. 
 
e) Ara bé, penseu en els passos del programa. Quina operació heu de fer per poder calcular els 
diferents termes de la progressió? 
 
Resposta: 
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f) Quantes vegades heu de repetir les instruccions del punt e) per calcular 

€ 

a10? Quina 
estructura de l’Scratch podeu fer servir?  
 
Resposta: 
 
 
 
 
 
Dissenyeu l’algorisme amb llapis i paper abans de posar-vos a programar i simuleu-ne 
l’execució. Si heu simulat bé, hareu observat que necessiteu una variable per desar els valors 
d’un terme per poder calcular el terme successiu. És a dir, per calcular 

€ 

a2 necessiteu el valor 
de 

€ 

a1, per calcular 

€ 

a3 necessiteu el valor de 

€ 

a2 etc.  
 
g) Afegiu una variable al vostre disseny i repetiu la simulació. 
 
 Seguim amb la construcció del programa. 

 Creeu la variable que heu identificat al punt g) i anomeneu-la “usuaris_cap_setmana”.  
 Busqueu les peces de les instruccions que heu identificat als punts e) i f) en els blocs 

corresponents i uniu-les correctament. 
 
h) Comproveu que el programa funciona: ha de fer la llista dels usuaris dels primers 10 caps de 
setmana tal com apareixen a la taula que heu omlit al punt a). 
 
El programa us hauria d’haver quedat així. 
  

 
 
Si no us en sortiu baixeu-1vos la solució, i analitzeu-la fins que entengueu bé com funciona 
repetint els passos que siguin necessaris. 
 
Ara que heu repassat el concepte de progressió i que teniu un primer esborrany del programa, 
penseu que heu de trobar el nombre dels usuaris a diferents caps de setmanes (30, 50, i 52), 
us recordeu? Per tant és convenient trobar el terme general de la progressió Europolis. Us 
recordeu com es calcula el terme general d’una progressió aritmètica?  
 
Com hem vist, en una progressió aritmètica, cadascun dels termes és igual a l'anterior més la 
diferència. És a dir:  

                                                        
1 http://scratch.mit.edu/projects/10826331/  
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€ 

a2 = a1 + d
a3 = a2 + d = a1 + d + d
...
an = an−1 + d = a1 + d + ...+ d

n−1
     

 

 
i) Per tant, el terme general d'una progressió aritmètica és:  
 

€ 

an = a1 + (n − ?)d  
en què 

€ 

a1 és el primer terme i 

€ 

dés la diferència.  
 
k) Quin és el terme general de la progressió del poliesportiu Europolis? Trieu l’expressió 
correcta: 
 k1) 

€ 

an = 30(n −1)  
 k2) 

€ 

an = 30(n +1)  
 k3) 

€ 

an = 30n  
 
Ara bé, el que volem fer ara es generalitzar el programa “europolis.sb” creat al punt h) perquè 
pugui calcular un qualsevol terme de la nostre progressió. Per poder fer això heu de 
parametritzar el programa en funció de 

€ 

n, és a dir, del nombre dels termes de la progressió.   
 
Per poder parametritzar “europolis.sb” en funció de 

€ 

n  heu de fer tres coses:  
 1) Afegir una instrucció perquè el programa us demani el valor de 

€ 

n  i desar aquest 
 valor en una variable que anomenareu 

€ 

n dins del programa. 
 2) Modificar el bloc d’instrucció “repeteix” perquè “funcioni” en funció de 

€ 

n . 
 3) Representar el terme general de la progressió dins al bloc d’instrucció “repeteix. 
 
j) Poseu-vos mans a les obres i feu les modificacions que són necessàries (Ajuda: necessiteu 
una variable que us conti quantes vegades feu el bucle “repeteix”)  
 
El programa us hauria d’haver quedat així.  
 

 
 
Si no us en sortiu baixeu-vos2 la solució, i analitzeu-la fins que entengueu bé com funciona 
repetint els passos que siguin necessaris. 
 

                                                        
2 http://scratch.mit.edu/projects/10826297/  
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l) Finalment, quant usuaris hi ha al cap de setmana 30 al poliesportiu Europolis? I al 50? i al 
52?  
 
Resposta: 
 
 
 
Sessió 2 
 
En aquesta sessió construireu un programa Scratch per la progressió del poliesportiu Holmes 
Place. 
 
m) Abans cal que identifiqueu la progressió del poliesportiu Holmes Place. Quin és el seu terme 
inicial? I el seu terme general?  
 
Resposta: 
 
 
 
Ara que teniu la progressió, la idea és modificar el programa “europolis.sb” i utilitzar-ho per 
calcular els termes de la progressió Holmes Place. Obriu el fitxer “europolis.sb” amb l’Scratch i 
deseu-ho amb el nom “holmes-place.sb”. 
 
n) Modifiqueu el programa perquè us demani el terme inicial i la diferencia d’una progressió 
aritmètica (Ajuda: heu de afegir dues variables per desar aquests valors que anomenareu 
“terme_inicial” i “diferencia”). 
 
 
o) Incorporeu el terme general de la progressió calculat al punt m) en el bloc d’instruccions 
“repeteix” (Ajuda: necessiteu d’una altra variable per desar el subíndex del terme que esteu  
calculant en el bucle “repeteix” que anomenareu “i”). 
 
El programa us hauria d’haver quedat així.  
 

 
 
Si no us en sortiu baixeu-vos3 la solució, i analitzeu-la fins que entengueu bé com funciona 
repetint els passos que siguin necessaris. 
 
n) Quant usuaris hi ha al cap de setmana 30 al poliesportiu Holmes Place? I al 50? i al 52? 
 
Resposta: 
 
                                                        
3 http://scratch.mit.edu/projects/10826338/  



Annex: L’Scratch com a suport educatiu d’introducció ́ a la programació en la classe de 
matemàtiques 

11 

 
 
o) Finalment, quin és el polisportiu que l’empresari haurà de tancar?  
 
Resposta: 
 
 
 
p) Escriviu els termes generals de les dues progressions que heu trobat. Anomeneu 

€ 

anamb 

€ 

y  i 
la 

€ 

n  amb 

€ 

x . Aquestes expressions us sonen d’alguna cosa? Si sí, que representen?  
 
Resposta: 
 
 
 
q) Amb una mica de sort heu esbrinat que les dues expressions representen dues rectes. Bé, 
hauria una altre manera per poder esbrinar quin dels dos poliesportiu l’empresari ha de tancar, 
per exemple fent servir una representació gràfica? Comproveu-ho amb el GeoGebra. 
 
Resposta: 
 
 
 

A.2 El mètode d’Heró d'Alexandria per calcular l’arrel quadrada de un 
nombre 

 
A.2.1 Fitxa professor 

 
A.2.1.1 Fitxa Activitat  

Descripció 
 

Aquesta activitat pretén estudiar el mètode d’Heró 
d’Alexandria per calcular l’arrel quadrada d’un 
nombre natural positiu mitjançant aproximacions 
successives i un programa Scratch.  

Titól La calculadora trencada 
Alumnat destinatari 1r ESO 
Bloc(s) 
 

Numeració i càlcul,  
Mesures 

Competències bàsiques - matemàtica,  
- aprendre a aprendre, 
- autonomia i iniciativa personal,  
- tractament de l’informació i competència digital, 
comunicativa (lectora) 

Competències matemàtiques - Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a 
una representació matemàtica utilitzant variables, 
símbols, diagrames i models adequats, 
- Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu 
per compartir i construir coneixement a partir 
d’idees matemàtiques, 
- Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 
estructurar idees o processos matemàtics 

Contiguts claus 
 

- Sentit del nombre i de les operacions,  
- Càlcul algorísmic, 
- Llenguatge i càlcul algebraic,  
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- Magnituds i mesura 
- Desenvolupament d’estratègies d’estimació de 
càlculs 

Continguts curriculars - Comprendre els nombres i les diferents formes 
de representació, 
- Comprendre el significat de les operacions 
- Calcular amb fluïdesa i fer estimacions 
raonables 
- Comprendre els atributs mesurables dels 
objectes, i les unitats, sistemes i processos de 
mesura 

Coneixement previs 
 

Operacions amb fraccions, 
Elevar al quadrat i extraure l’arrel quadrada 
Sistemes i processos de mesura 
Nombres i les diferents formes de representació 

Temporització 
 

2 sessions en modalitat 1,  
4 sessions en modalitat 2 

Avaluació 
 

Consisteix en dues parts: 
 50% activitat resolta d’incloure en el 

dossier de matemàtiques de l’alumne 
(100% en modalitat 1) 

 50% programa Scratch enviat per correo al 
professor 

 
Des de un punt de vist curricular, aquesta activitat s’hauria de treballar a una classe de 1r 
d’ESO com que treballa els concepte d’arrel quadrada i un mètode per la seva aproximació. No 
obstant això, es podria fer servir com una activitat de repàs a 2n d’ESO tot i que no encaixa 
amb els contiguts prevists. 
 
A.2.1.2 Context Matemàtic 

Com reporta Smyly [25], Heró d’Alexandria, en el seu llibre Metrica, explica un algorisme per 
calcular l’arrel quadrada d’un nombre per aproximacions successives.   
 
El raonament d’Heró per calcular l’arrel quadrada de un nombre enter  (positiu i major de 0) 
va ser el següent. Heró va notar que si es fa una conjectura per a un possible valor de , 
aleshores  

€ 

a2 =
1
2
[(a1 + ( x

a1
)] 

seria una aproximació millor. D’una manera similar ho seria també 

€ 

a3 =
1
2
[(a2 + ( x

a2
)]

 
i així 

successivament. Aquestes aproximacions formen una seqüencia de nombres 

€ 

a1,a2,...,am  que 

convergeixen ràpidament a . 
Si volem trobar l’arrel quadrada de un nombre  amb el mètode d’Herò, l’algorisme és: 

L’algorisme d’Heró 

Entrada: 

€ 

x > 0 

Sortida: 

€ 

x  

1.  

€ 

ε← 10−15  (Decidem un margén d’error ) 

2. 

€ 

a0← truncate(rand(1,x))  (guess)  

3. 

€ 

i← 0 
4. Repeteix 

5.  

€ 

i←i +1 
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6.  

€ 

ai←
1
2
[(ai−1 + ( x

ai−1
)] (guess) 

7. fins que 

€ 

x − ai
2( )( < ε )  (check)  

8. torna 

€ 

ai  

L’algorisme pren d’entrada un nombre enter positiu i major de 0 i fixa un marge d’error . Per 
exemple aquí hem pres un marge d’error de quinze xifres decimals (pas 1). Desprès es fa una 
primera conjectura (guess). Per fer això prenem la part entera (truncate) de un nombre a l’atzar 
entre 1 i  (rand). Al pas 3, inicialitzem el nostre índex . Al pas 5 afegim 1 al índex , doncs 
això ens contarà quantes conjectures farem servir per aproximar-nos a . Al pas 6, calculem 
la nostra aproximació (guess) definida com la mitjana aritmètica entre la conjectura i el nombre 

 partit per la mateixa conjectura. Si l’error comès és més petit que el marge d’error establert 
al principi (check), aleshores l’algorisme tornarà la nostra aproximació de l’arrel quadrada de 
. En cas contrari, continuarà buscant aproximacions fins que la condició del pas 7 no sigui 
satisfeta (els passos 5-6, i 7 són repetits quantes vegades siguin necessàries). 
 
Per exemplificar l’algorisme, suposem que volem calcular l’arrel quadrada de .  La seguent 
taula representa l’execució de l’algorisme amb les seves variables. Suposem que : 
 

€ 

i  

€ 

a  

€ 

x − ai
2( )  

€ 

x − ai
2( ) < ε  

1 2 1 no 
2 1,75 0,0625 no 
3 1,732142857142857 0,00031887755102 no 
4 1,732050810014727 0,00000000847267 no 
5 1,732050807568877 0 si 

 
Llavors l’arrel quadrada de 3 es pot calcular en 5 passos. 
 
A.2.1.3 Implementació amb l’Scratch 

 
Figura 2: L’algorimse d’Heró amb l’Scratch 
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La implementació en l’Scratch de l’algorisme d’Heró està representada a la Figura 2. El 
programa consisteix en dues parts. Una part de control (esquerra) i una part de resolució 
(dreta).  
 
En la part de control hem de controlar que el nombre donat sigui un nombre natural, doncs, 
l’arrel quadrada d’un nombre està definida nomès en el cas que el nombre donat com entrada 
sigui un nombre positiu (no considerem aqui els nombres complexos).Amés demanem que el 
nombre sigui també més gran que  0 per tal que l’algorisme estigui ben definit. La comanda per 
verificar que el nombre introduit sigui un nombre natural és un cicle controlat per l’operator 
boolean  i (and) 
 

 
 
on “arrodoneix” és una funció que torna la part entera d’un nombre decimal. Si aquest control 
no és veritable, el programa segueix demanant un nombre natural. En el cas contrari es 
passarà el control a la part de resolució.  
 
La part de resolució conté el mateix algorisme. Per començar farem una primera conjectura 
generant un nombre a l’atzar comprès entre 1 i . La conjectura  es pot generar mitjançant 
la funció “nombre a l’atzar entre” de la  manera següent: 
 

 
 
Les aproximacions a l’arrel quadrada de  estan controlades per un bucle que a la vegada 
controla si l’error comès per la conjectura és més petit que el marge d’error establert al principi 
(check).  
 

 
 

Fins que aquesta condició no està satisfeta, l’algorisme buscarà una nova conjectura fent una 
nova aproximació i afegint-la a la llista de conjectures fetes. Finalment, l’algorisme tornarà la 
solució de l’arrel quadrada de . 
 

 
 
La Figura 3 mostra un exemple de les conjectures fetes per l’algorisme implementat amb 
l’Scratch. 
 

 
Figura 3: Resolucció de l’arrel quadrada de 3 amb el mètode d’Heró en l’Scratch 
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A.2.1.4 Implementació a la classe 

Aquesta activitat pretén practicar el càlcul amb nombres decimals fent servir un mètode iteratiu, 
el mètode d’Heró, per calcular l’arrel quadrada d’un nombre enter mitjançant aproximacions 
successives. L’activitat està pensada per un grup de 1r d’ESO i fem dues propostes de com 
aquesta activitat es pot portar a l’aula depenent del tipus de modalitat que volem fer servir 
(veure secció 3.2).   
 
Modalitat 1 
 
L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes practiquin el càlcul i les aproximacions amb 
nombres decimals, fent-los fer els passos de l'algorisme d'Heró per trobar l'arrel quadrada d'un 
nombre. La gracia d'aquesta part de l'activitat és que es compara trobar l'arrel quadrada d'un 
nombre a trobar el costat d'un quadrat donada la seva àrea.  
 
Els continguts es poden personalitzar força depenen del què volem treballar. Per exemple, un 
altre concepte que es podria reforçar són les operacions amb fraccions.  Un bon exercici per els 
alumnes podria ser fer-los fer els passos de l'algorisme treballant primer amb fraccions i 
desprès amb nombres decimals. També podríem incloure temes de mesures. Per exemple, 
l'enunciat de l'activitat treballa amb centímetres tot i que es podria donar l'àrea amb mil·límetres 
quadrats i demanar el resultat amb centímetres per treballar conceptes de canvi de mesures. 
 
Una vegada que els alumnes han practicat l'algorisme d'Heró, els proporcionarem un programa 
Scratch amb la implementació del mètode d'Heró ja feta. L'objectiu de donar als alumnes el 
programa és d'incentivar la reflexió sobre algunes qüestions, com, per exemple, el nombre de 
decimals que volem obtindre com resultat del programa i el cas en què (quins valors) l'arrel 
quadrada d'un nombre està definida. Com que els alumnes només faran servir un programa i 
no programaran, aquesta activitat és una activitat de modalitat 1.  
 
Creiem que l'activitat en aquesta modalitat es pot fer en dues sessions: la primera per practicar 
el mètode d'Heró i la segona per l'ús del programa Scratch. A la primera sessió, els alumnes 
treballaran individualment i a la segona en grups de dos. Una altra possibilitat és que el 
professor projecti el programa amb el projector i que el grup classe treballi conjuntament. En tot 
dos els casos, cadascun dels alumnes haurà d'omplir i incloure la fitxa en el seu dossier de 
matemàtiques per a l'avaluació. 
 
Modalitat 2 
 
En el cas que l'activitat es porti a l'aula en modalitat 2, a banda de practicar el càlcul amb 
nombres decimals, volem també introduir els alumnes al disseny i a la programació. Per tant, 
els demanarem que implementin el mètode d'Heró amb un programa Scratch.  
 
Per fer això, un concepte molt important en què haurem d'insistir força és el concepte de 
diagrama de flux i de disseny d'un algorisme. Demanarem als alumnes que facin primer un 
disseny del programa, detallant els passos necessaris per a la seva implementació. Una 
vegades fet això li demanarem una implementació amb l'Scratch. Com que estem a una 1r 
d'ESO la implementació és força pautada. Els alumnes ja tenen els blocs de les instruccions 
construïts, només els han d'encaixar en l'ordre correcte. Aquest enfocament pretén que els 
alumnes es familiaritzin amb l'entorn de l'Scratch i que entenguin els principis bàsics de la 
programació amb l'Scratch. 
 
L'activitat en modalitat 2 es pot fer en quatre sessions. La primera sessió serà la mateixa que la 
primera sessió de l'activitat en modalitat 1. En la segona sessió introduirem el concepte 
d'algorisme, de procés iteratiu, de bucle, variables i condicions d'un bucle. Finalment, en les 
ultimes dues sessions treballarem amb l'Scratch, demanant als alumnes que s'embrutin les 
mans aplicant els conceptes de programació vistos a la sessió precedent amb l'Scratch. 
Calculem que seran necessàries dues sessions almenys.  
 
L'activitat es pot organitzar en les primeres dues sessions individualment i després en grups de 
dues persones. Grups massa grans podrien perjudicar l'activitat perquè com es tracta d'una 
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activitat amb ordinador, doncs, amb grups grans resultarà que només serà una persona a fer el 
programa, i els altres el miraran. Amb grups de dues persones serà més senzill tenir el control 
de la classe en un grup de 1r d'ESO. 
 
L'avaluació preveu l'avaluació de l'activitat feta a classe que cadascun dels alumnes haurà 
d'incloure en el seu dossier de matemàtica. També demanarem als alumnes que ens enviïn els 
treballs fets amb l'Scratch per correu electrònic.  
 
 
A.2.2 Fitxa Alumnat: La calculadora trencada4 

A.2.2.1 Modalitat 1 

Sessió 1 
 
Enunciat: En una classe de Tecnologia, un grup de 2n d’ESO vol construir una maqueta on hi 
han parts que tenen forma quadrada. Han de fer-los de manera que la seu àrea sigui de 252 
centímetres quadrats. Quants centímetres ha de mesurar el costat? 
 
a) Quina operació heu de fer servir per poder esbrinar el costat d’un quadrat donat la seva 
àrea?  
 
Resposta: 
 
 
 
La funció arrel quadrada de la calculadora que porteu s’ha trencat. Heu de fer servir el següent 
mètode per calcular l’arrel quadrada d’un nombre enter. 
 
El mètode que farem servir a continuació per a calcular arrels quadrades va ser inventat per 
Heró, un matemàtic i enginyer grec que va viure a Alexandria en el segle I. La idea fonamental 
d’aquest mètode és que calcular una arrel quadrada és el mateix que buscar el costat d’un 
quadrat a partir d’una àrea donada.  
 

 
 

 
 
Trobar el costat d’un quadrat no és senzill, però el d’un rectangle sí, perquè fixant un costat i 
fent una divisió podem trobar el valor de l’altre.  
 
b) Ompliu la taula d’abaix anant provant costats fins a trobar dos que siguin prou iguals (un o 
dos decimals) i ja tindrem l’arrel quadrada del número. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Activitat adaptada des de [10]. 

costat 

€ 

= 100 =10  àrea 

€ 

=102 =100  
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Costat que proves Costat que obtens 

€ 

252
13

 

€ 

19,38   

€ 

252
14

 

€ 

18 

€ 

252
15

 
 

 
  

   

 
La gran idea d'Heró va ser escurçar aquest tempteig aprofitant els resultats intermedis. Anar 
fent proves i més proves podia arribar a ser molt pesat (recordem que no tenien ni calculadores 
ni el nostre sistema de numeració que permet fer les divisions ràpidament). Llavors se li va 
ocórrer que si feia una primera aproximació i el resultat no li satisfeia perquè els dos costats no 
eren prou iguals, podia provar amb un nou nonbre que estigués entre els dos anteriors, per 
exemple amb la seva mitjana aritmètica. Repetint el procés prou vegades el rectangle del 
principi serà cada vegada més “quadrat”.  
 
c) Completeu aquesta taula en què es calcula l’arrel quadrada de 252 amb una aproximació de 
2 decimals. L’únic valor que es decideix és el primer: 13, a partir d’aquí s’aprofiten els resultats 
anteriors fent mitjanes. 
 

Rectangle costat 

€ 

a  
costat 

€ 

b mitjana 

€ 

a < 252 < b  

 € 

13 

€ 

252
13

=19,38  

€ 

13+19,84
2

=16,19  

€ 

13 < 252 <19,38
 

 

 

€ 

16,19 

€ 

252
16,42

=15,57

 

€ 

16,42 +15,35
2

=15,88
 

€ 

< 252 <  

 

€ 

15,88 

€ 

252
15,89

=15,86

 

€ 

15,88 +15,86
2

=15,87
 

€ 

< 252 <  

 

€ 

15,87 

€ 

252
15,87

=15,879

 

€ 

2
=  

€ 

< 252 <  

 
d) En quants passos heu pogut calcular l’arrel de 252? Finalment, quants centímetres ha de 
mesurar el costat?  
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Resposta: 
 
 
 
 
e) Creieu que el primer valor triat 13 és una bona aproximació inicial per 

€ 

252 ? O s’hauria  
pogut trobar-ne una millor? Si sí, cóm? 
 
Resposta: 
 
 
 
 
Sessió 2 
 
En aquesta sessió fareu servir el mètode vist en precedencia però el practiquereu amb l´ús de 
l’Scratch. 
 
f) Resulta que us han passat aquesta taula on us donen altres mides de quadrats i heu de 
calcular les mides dels costats: 
 

Àrea quadrat Costat 
1209  
1345  
2011  
2013  
 
La calculadora segueix no funcionant. Doncs una manera de calcular aquests costats seria fent 
servir el mètode vist més amunt, però, quina mandra fer totes aquelles operacions!  
 
g) Ja teniu disponible5 un programa Scratch que implementa el mètode d’Heró que heu 
practicat en la sessió precedent. Feu-lo servir per omplir la taula al punt f). 
 

 
 

h) Quants passos serveixen per calcular l’arrel quadrada de 1209? I dels altres nombres? 
Ompliu la taula següent. 
 

Àrea quadrat Passos 
1209  
1345  
2011  
2013  
 

                                                        
5 http://scratch.mit.edu/projects/10826384/  
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i) Ara fixeu-vos en la instrucció del programa Scratch . Canvieu el “0.01” 
per els valors “0.001”, “0.0001”, “0.00001” i torneu a calcular l’arrel quadrada de 1209 per 
exemple. Que podeu observar? 
 
 
Resposta: 
 
 
 
k) Poseur com nombre inicial un qualsevol nombre enters negatiu. Que passa amb el programa 
Scratch? 
 
Resposta: 
 
 
 
j) Per quins valor està definida l’arrel quadrada d’un nombre?  
 
Resposta: 
 
 
 
A.2.2.2 Modalitat 2 

La Sessió 1 és la mateixa de la modalitat 1. 
 
Sessió 2 
 
f) Ara bé, resulta que us han passat aquesta taula on us donen altres mides de quadrats i heu 
de calcular les mides dels costats: 
 

Àrea quadrat Costat 
1209  
1345  
2011  
2013  
 
La calculadora segueix no funcionant. Doncs una manera de calcular aquests costats seria fent 
servir el mètode vist més amunt, però, quina mandra fer totes aquelles operacions!  
 
Una de les coses interessants de l’algorisme d’Heró és que és un mètode iteratiu. En un 
mètode iteratiu el resultat obtingut es torna a aplicar i el nou resultat s’utilitza una altra vegada, 
repetidament. Un mètode iteratiu es pot modelar mitjançant un programa.  
 
Un programa és un seguit d’instruccions que es van succeint. En la programació és freqüent 
programar bucles que es repeteixen fins a aconseguir un objectiu desitjat. Per a representar un 
programa s’utilitzen diagrames de flux, que representen el que hem de fer si es compleixen 
unes condicions o altres.  
 
g) Avui sòc una mica distret i m’he oblidat de completar el diagrama de flux del mètode d’Heró. 
Fixeu-vos en els passos que heu fet servir al punt c) i esbrineu com completar el diagram 
següent posants les fletxes on covinguin. 
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En les instruccions d’un programa es solen fer servir variables i condicions. Una variable és 
com un calaix que conté un valor que pot ser un nombre o un text. Es diu variable perquè el 
contingut del calaix varia al llarg de l'execució del programa. Una condició és una instrucció que 
determina si el programa ha aconseguit un objectiu desitjat o no. 
 
h) Fixeu-vos en els passos que heu fet servir al punt c) i en el diagrama de flux del punt g). 
Quines varables heu fet servir?  
 
Resposta: 
 
 
 
i) Quina condició determina si el bucle continua o termina? Com podem expressar que volem 
l’arrel quadrada amb una aproximació de 2 decimals?  
 
Resposta: 
 
 
 
Sessions 3-4 
 
Ara que teniu els conceptes de bucle, variables i condicions ben clars, passarem a escriure un 
programa Scratch que calculi l’arrel quadrada d’un nombre natural.  
 
l) Obriu l’Scratch i seguïu els passos següents per tal de començar el programa: 

 Accedeix al programa Scratch i comproveu que l’idioma és el català 
 Selecciona al “prémer” i “atura-ho tot” 
 Per cadascuna de les variables del punt h) creeu una variable anomenada en la mateixa 

manera i fixeu el valor a 0 
 Inseriu un bucle del tipus “repeteix fins” 

Tria una 
aproximació a

Calcula
 b =  x /a

a i b són 
prou 

iguals

Calcula 
a = (a + b) / 2

L'arrel 
quadrada de x 

és a

x

�x

Sí

Troba l'arrel 
quadrada de x

No
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m) Per cadascu dels blocs del diagrama de flux es poden fer servir les instruccions Scratch 
següents, però m’he confós ja que no se quina instrucció fa quina cosa. Construïu cadascuna 
de les instruccions i ebrineu amb l’Scratch que fan. Finalment, relacioneu-les amb el bloc del 
diagrama de flux correspondent. 
 

Bloc Instrucció Scratch 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

x

Troba l'arrel 
quadrada de x

Tria una 
aproximació a

Calcula
 b =  x /a

Calcula 
a = (a + b) / 2

a i b són 
prou 

iguals
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n) Ara que teniu les instruccions necessaries, podeu “escriure” el programa Scratch que calcula 
l’arrel quadrada d’un nombre natural. Completeu el programma creat al punt i). Si no us en 
sortiu baixeu-vos6 la solució, i analitzeu-la fins que entengueu bé com funciona.  
 

 
 
Una vegada tingueu el programa fet, comproveu que el programa calculi correctament l’arrel 
quadrada de 252. Si el programa funciona correctament, utilitzeu-lo per omplir la taula al punt 
f). 
 
o) Per quins valor està definida l’arrel quadrada d’un nombre? Sabrieu modificar el programa 
perquè controli que el nombre donat satisfaci aquesta condició? 
 

                                                        
6 http://scratch.mit.edu/projects/10826405/  

L'arrel 
quadrada de x 

és a

�x
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B. Projectes Scratch  
 
B.1 Descobrim els polígons regulars amb l’Scratch 
 
B.1.1 Projectes Professor  
 
http://scratch.mit.edu/projects/10826471/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826477/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826482/  
 
B.1.1 Projectes Alumne 
 
http://scratch.mit.edu/projects/10825961/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826171/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826181/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826190/  
http://scratch.mit.edu/projects/10826195/  
 
B.2 Practiquem les progressions aritmètiques amb l’Scratch 
 
http://scratch.mit.edu/projects/10826331/ 
http://scratch.mit.edu/projects/10826297/ 
http://scratch.mit.edu/projects/10826338/  
 
B.3 El mètode d’Heró d'Alexandria per calcular l’arrel quadrada de un 
nombre 
 
B.3.1 Projectes Professor  
 
http://scratch.mit.edu/projects/10826435/ 
http://scratch.mit.edu/projects/10826443/  
 
B.3.2 Projectes Alumne  
 
http://scratch.mit.edu/projects/10826384/ 
http://scratch.mit.edu/projects/10826405/ 
 
 


