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1

Qüestionari Fraccions
1. Què és una fracció?

2. Marca l’opció o opcions que consideres correctes:

Una fracció és un nombre.

Una fracció són dos nombres.

Una fracció és una relació entre dos nombres.

3. (a) Quina és la fracció més gran que coneixes?

(b) Quina és la més petita?

4. Digues quines de les imatges següents representen ¾. Explica perquè ho representen o perquè no:

5. Repartim 3 pizzes entre 4 persones, cada persona tindrà: (Marca l’opció o opcions que consideres

correctes)

¼ d’una pizza

¼ de cada pizza

¾ de tres pizzes
¼ de totes les pizzes

Cap de les anteriors

6. Les següents imatges representen la mateixa fracció? Sí No

Explica perquè sí o perquè no.
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7. Com explicaries a un nen que no es pot sumar ½ de pizza gran amb ½ de pizza petita?

8. Assenyala les 2/5 parts d’aquest conjunt?

9. Col·loca la fracció 12/5 a la següent recta numèrica:

10. Col·loca 9/24 a la següent recta numèrica i digues quina fracció és la que hi ha a la ratlla de la dreta
de la fracció 9/24.

11. Digues quines de les següents situacions es poden representar amb una fracció i en aquest cas,

quina fracció correspon a la situació:

a. La Maria i en Martí fan la següent operació: 8 ÷ 3.

b. Tinc 3 monedes i me n’han donat 2 més.

c. La Marta diu que es menjarà cinc sisens dels 36 caramels que té.
d. D’aquí tres quarts d’hora hem d’anar a dinar.

e. M’he comprat uns pantalons que els han rebaixat un 25%.

f. A la meva classe hi ha 13 nens i 12 nenes.

g. He tret un 6,7 de l’examen de matemàtiques.

12. Digues quina opció és correcta:

1/3 > 1/2 perquè....

1/3 < 1/2 perquè....

13. Sense utilitzar el mcm (mínim comú múltiple), explica com saber quina fracció és més gran 5/7 o

7/9?

1/40

0 12
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14. Els estudiants de la classe de la Srta. Johnson havien d’explicar perquè 4/5 és més gran que 2/3.

Quina et sembla que és la millor raó?

Kelly va dir, “ Perquè 4 és més gran que 2”

Keri va dir “Perquè 5 és més gran que 3”

Kim va dir, “Perquè 4/5 és més proper a 1 que 2/3”
Kevin va dir, “Perquè 4+5 és més que 2+3”

15. Quina fracció representa una quantitat més gran? Explica-ho.

16. Què vol dir que dues fraccions són equivalents? Posa un exemple.

17. Com pots explicar amb un dibuix que 4/8 i 6/12 són equivalents?

18. Fes un dibuix per representar 12/5.

19. Digues quina fracció hi ha representada a la imatge següent. Digues què representa el numerador i

el denominador:

20. Fes una estimació de 12/13 + 7/8, marca l’opció que consideres correcte i explica com ho has fet:

1

2
19

21
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21. Calcula 1/3 + 2/5 i representa-ho gràficament.

22. Calcula 2/5 x ¾ i representa-ho gràficament.

23. Calcula 4/5 ÷ 2/3.

24. Un alumne diu que 1/3 + 2/5 és 3/8. És correcte aquesta resposta? Explica per què sí o per què no.

25. Quin és el valor de 4/5 -1/3 -1/15?

1/5

2/5

¾
4/5

26. Calcula 3/5 + 3/10 x 4/15 =

3/51

1/6

6/25

11/25

17/25

27. La divisió de dues fraccions és una fracció amb numerador 4. Quines poden ser aquestes fraccions?

28. Quin és el nombre que falta perquè es compleixi la següent igualtat: 2/? X 6 = 4

29. Quantes fraccions hi ha entre 2/5 i 4/5? Explica-ho.

30. Pots trobar una fracció entre 1/7 i 1/8? Explica-ho.



Id Pregunta 1

1 La fracció és una part d’un total o unitat, que a partir d’aquí, escrivint una fracció comentes la part “agafada” o
“pintada” d’una unitat. Està composta per numerador i denominador. (n/d)

2 La fracció és una part d'una unitat o unitats. Consta de niminador i denominador. 1/2-->
nominador/denominador

3 És una relació de dos nombres que representen una proporció

4 La fracció és un nombre que és el resultat d’una divisió entre una totalitat de parts que són iguals

5 La relació entre dos nombres reals per definir un nombre en concret

6 Una fracció és la divisió de dos nombres el denominador que indica les parts totals i el numerador que indica les
parts seleccionades

7 És una relació entre nombres. Ens indica quantes parts del numerador estan seleccionades per el denominador

8 És un nombre que representa una porció dintre d’una superfície.

9 És una part d’un tot o d’una unitat, que a partir d’aquesta, escrius i comentes la part agafada (numerador), amb
les parts en què està dividida. La fracció es compon pel numerador i denominador.

10 És un nombre dividit per un altre que marca una part d’un tot, representa un número sencer o decimal.
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11 És una manera de representar el repartiment de quelcom

12 És la relació entre dos nombres, que entre ells es divideixen. Es representa: 4/5 --> numerador/denominador -->
numèricament. (Isabel: Hi ha un rectangle dividit en 5 rectangles i 4 d'agafats)

13 Una part d'una unitat

14 És la representació que mostra la relació entre dos nombres que fan referència a una partició.

15 Un nombre que podem representar moltes maneres (decimal, gràfic, percentatge...)

16 És una manera d’indicar quantes parts agafes del total.

17 La divisió d’un número per una totalitat.

18 Una fracció consisteix en dividir una quantitat entre una altra

19 És una proporció entre dos nombres.

20 És una forma d’expressar una divisió, quan volem dividir una part amb una altra part. Per exemple d’un pastís
que té 8 talls en falten 2, ho podríem expressar: 6/8 ( hi ha 6 talls dels 8 realitzats al principi)
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21 Una fracció consisteix en dividir una quantitat (el denominador) en una altra quantitat (numerador).

22 Una fracció és un nombre que s’obté de dividir una totalitat en parts iguals.

23 Una fracció és la relació entre dos nombres formats per un numerador i un denominador que es complementen.

24 És una unitat matemàtica que es divideix en numerador (número de dalt) i denominador (número de baix) i és
expressada per informar de la diferència de quan en tinc i quan hi ha. Exemple:2/4-->són els trossos que tinc o
que he menjat/són els trossos que existents en totals (Isabel: Hi ha un cercle amb dues parts pintades com a
exemple de 2/4)

25 Una fracció és una part d’una unitat.

26 Una expressió matemàtica que relaciona un numerador amb un denominador i pot ser calculada sumant,
restant, dividint i multiplicant

27 Una fracció es pot interpretar de vàries maneres: com una divisió, com un percentatge, com un repartiment.
(Isabel: Els posa en forma de llista)

28 És la relació entre dos nombres, sinó no pots fraccionar.

29 És dividir un nombre en parts iguals, per exemple dividir una pizza en 4 parts entre 4 persones de manera que a
cada persona li toca ¼.

30 Una fracció és una relació entre dos nombres enters.
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31 És la part d’una unitat. La unitat pot dividir-se en diverses fraccions i expressar-se per escrit diferent.

32 Una fracció és un nombre el qual està representat en forma de divisió. Exemple: ½ -> 1 : 2 = 0,5. Està composada
per el numerador i el denominador. El numerador és el nombre de dalt i són les parts que agafem de la totalitat i
el denominador és el de baix i són totes les parts en què dividim la unitat. Si numerador > denominador, la
fracció és >0. Si numerador < denominador, la fracció és < 0.

33 Una fracció és una forma d’expressar un nombre. Amb les fraccions podem expressar tots els nombres decimals
d’una forma senzilla.

34 Una part d’un total dividit a parts iguals

35 Una fracció és dividir un objecte en diverses parts. ½ -->(numerador: indica el nombre de parts en què s’ha
dividit/denominador: indica el nombre de parts en que es divideix).

36 Són dos nombres que marquen la porció de la part de baix que determina el total.

37 Una fracció és una operació, +, -, X, ÷. La paraula ja ho diu, fracció, fraccionar. L’objectiu de la fracció és intentar
fraccionar-la al màxim, simplificar i donar un nombre. Ex: 20/10 =10/5=2

38 És un nombre racional format per un denominador i numerador que representen una unitat. El denominador és
el nombre de parts en que dividim la unitat i el numerador les parts que tenim en compte.

39 Una fracció és una relació entre dos nombres i ens indica les parts en que es divideix un objecte i les parts que
en volem. Ens serveix per designar un cas que no és l’unitat de l’objecte, de manera detallada i precisa.

40 Una fracció és la relació entre un tot i les parts iguals en què està dividit aquest tot.
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41 És un nombre que ens indica una proporció. Tots els nombres es poden transformar en fraccions sempre i tota
fracció es pot transformar en qualsevol nombre.

42 És una part d’una unitat

43 Una fracció és la unitat del càlcul de les parts que té un objecte o una seqüència de coses, per tal de saber les
parts o les coses que hi ha i si n’agafem un part, sapiguem quantes en queden.

44 No contesta

45 És una forma d’expressar numèricament les parts en que es divideix una unitat i les parts que “utilitzem”.

46 Una fracció és una operació matemàtica que consta de dos nombres però determinen un sol resultat, un sol
nombre
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Id  11
a1

11 a2 11
b1

11 b2 11
c1

11-c2 11
d1

11 d2 11
e1

11 e2 11
f1

11 f2 11
g1

11 g2

1 Si 8/3 No Si 5/6 x 36 = 30/36 Si 45/60 Si 25/100 Si 13/25   12/25
(Isabel: hi ha
una barra
vertical entre
les dues
fraccions)

No

2 Si 8/3 No No Si 3/4 Si 25/100 No Si 67/100

3 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25   12/25 Si 6,7/10

4 Si 8/3 No Si 5/6 Si 45/60 Si 25/100 No No

5 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 1/4 Si 13/25, 12/25 Si 67/100 =
6,7/10

6 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 No Si 6,7/10

7 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 de
x=preu del
pantaló

Si 13/25    12/25 Si 6,7/10

8 No Si 2/3 Si 36-5/6 No No Si 13/25 + 12/25 Si 67/100

9 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 -->1/4 Si 13/25    12/25 Si 6,7/10 =
67/100

10 Si 8/3 No 3+2 = 5 Si 5/6 de 36 = 30/36 es
menjarà 30 caramels

Si 3/4 Si 25/100 de
rebaixa de
descompte 1/4

Si 13/25 nens
12/25 nenes

Si 6,7 / 10

11 No No No Si 3/4 Si 3/4 No Si 6,7/10

12 Si 8/3 No Si 180/6  (5x 36/6) Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25 nens
12/25 nenes

Si 67/10

13 Sí 8/3 No No, és
una
suma

Si 5/6 de 36 caramels Si 3/4 de 60
minuts

Si 25/100 Si Podríem dir
13/25 són nens
i 12/25 són
nenes

Si 6,7/10

14 No No Si No diu la fracció Si 1/4 No No No

15 Si No escriu
cap fracció

No Si No escriu cap fracció Si No escriu
cap
fracció

No No Si No escriu
cap fracció

16 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 No No

17 Si 3/8 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 1/4 No Si 67/100

18 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 No Si 13/25 i 12/25 No

19 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25 + 12/25 Si 6,7/10

20 Si 8/3 No 3+2 Si 5/6 de 36 Si 3/4 d'1 Si -25/100 (Isabel:
el menys el posa
davant de la
ratlla de la
fracció)

No 13+12 No

21 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 No No Si 67/10

22 No No Si 30/36 Si 3/4 No Si 13/12 No

23 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4
d'hora

Si 25/100 % (del
preu
corresponent)

No Si 6,7/10 de
la nota

24 No Si 5/3 Si 5/6 de 36 No Si 25/100 Si 13/25 nens;
12/25 nenes

No

25 No No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 1/4 No No

26 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 =30 Si 3/4 No Si 13/25 + 12/25 Si 67/10

27 Si 8/3 No (3+2) Si 5/6 . 36 Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25 nenes i
12/25 nenes

Si 6,7/10



Id  11
a1

11 a2 11
b1

11 b2 11
c1

11-c2 11
d1

11 d2 11
e1

11 e2 11
f1

11 f2 11
g1

11 g2

28 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 No Si 13/25 nens
12/25 nenes

Si 6,7/10

29 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 Si 25/100 . 10 No Si 6,7/100

30 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 h No No Si 67/100

31 No No Si 5/6 36 Si 3/4 Si 25/100 No No

32 Si 8/3 Si 3/1 +
2/1 =
5/1

Si 5/6 x 36 = 180/6 =30/1 Si 45/60 =
3/4

Si 25/100 = 5/20 =
1/4

No Si 13,4/2

33 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4
d'hora

No No No

34 Si 3/8 No Si 30/36 Si 3/4 Si 1/4 Si 13/25 nens i
12/25 nenes

No No sabem
sobre
quant

35 No ha
contestat
la pregunta

No ha
contes
tat la
pregun
ta

No ha contestat la
pregunta

No ha
contestat
la
pregunta

No ha contestat
la pregunta

No ha contestat
la pregunta

No ha
contestat
la pregunta

36 No No Si 5/36 Si 3/4 Si 25/100 No No

37 Si 8/3 Si 2/3 Si 36 de 5/6 Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25    12/25 Si 67/10

38 Si 8/3 No Si 180/6 Si 3/4 Si 25/100 Si nens =13/25 i
nenes =12/25

Si No escriu
la fracció

39 Si 3/8
(Isabel: hi
ha un
rectangle
dividit en
8
rectangles
i d'aquests
6 de
pintats)

No Si 5/6 (Isabel: hi ha un
rectangle dividit en 6
rectangles petits i
d'aquests 5 de pintats.
A sobre el rectangle
marca 36)

Si 3/4
(Isbel: hi
ha un
cercle
dividit en
quarts i
n'hi ha 3
de
pintats)

Si 1/4 (Isbel: hi ha
un cercle dividit
en quarts i n'hi
ha 1 de pintat)

Si 13/25 nens i
12/25 nenes

Si 6,7/10

40 No No Si 36  5/6 Si 3/4 No Si 13/25 nens i
12/25 nenes

Si 6,7/10

41 Si 8/3 Si 3 + 2/3 Si 30/36 Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25 i 12/25 Si 6,7/10

42 No No No Si 3/4 Si 25/100 Si 13/25 nens i
12/25 nenes

No

43 No No Si 5/6.  5--> els que es
menjarà. 6--> Els que
té.

Si 3/4 Si 25/100 .  25-->el
tant x cent que
han rebaixat
100--> el total

Si 13/25 nens.
12/25 nenes

Si 6,7/10 .
6,7 --> el
que ha
tret. 10--
>total

44 Si 8/3 No Si 5/6 de 36 Si 3/4 No Si 13/25 i 12/25 Si 6,7/10

45 No No No No Si 25/10 No No

46 Si 8/3 No Si 5/6 Si 3/4 Si 25/100 No No



Id Pregunta
11 a-1

Pregunta
11 b-1

Pregunta
11 c-1

Pregunta
11 d-1

Pregunta
11 e-1

Pregunta
11 f-1

Pregunta
11 g-1

1 Si No Si Si Si Si No

2 Si No No Si Si No Si

3 No No Si Si Si Si Si

4 Si No Si Si Si No No

5 Si No Si Si Si Si Si

6 No No Si Si Si No Si

7 No No Si Si Si Si Si

8 No Si Si No No Si Si

9 Si No Si Si Si Si Si

10 Si No Si Si Si Si Si

11 No No No Si Si No Si

12 Si No Si Si Si Si Si

13 Sí No Si Si Si Si Si

14 No No Si Si No No No

15 Si No Si Si No No Si

16 No No Si Si Si No No

17 Si No Si Si Si No Si

18 No No Si Si No Si No

19 No No Si Si Si Si Si

20 Si No Si Si Si No No

21 Si No Si Si No No Si

22 No No Si Si No Si No

23 No No Si Si Si No Si

24 No Si Si No Si Si No

25 No No Si Si Si No No

26 Si No Si Si No Si Si

27 Si No Si Si Si Si Si

28 Si No Si Si No Si Si

29 Si No Si Si Si No Si

30 Si No Si Si No No Si

31 No No Si Si Si No No

32 Si Si Si Si Si No Si

33 Si No Si Si No No No

34 Si No Si Si Si Si No

35

36 No No Si Si Si No No

37 Si Si Si Si Si Si Si

38 Si No Si Si Si Si Si

39 Si No Si Si Si Si Si



Id Pregunta
11 a-1

Pregunta
11 b-1

Pregunta
11 c-1

Pregunta
11 d-1

Pregunta
11 e-1

Pregunta
11 f-1

Pregunta
11 g-1

40 No No Si Si No Si Si

41 Si Si Si Si Si Si Si

42 No No No Si Si Si No

43 No No Si Si Si Si Si

44 Si No Si Si No Si Si

45 No No No No Si No No

46 Si No Si Si Si No No



IdPregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

35 No ha contestat la pregunta

1/3 < 1/2
perquè...

1 Quan el denominador és més gran que el denominador de l'altra
fracció és més petita perquè dividim la unitat més vegades

2 Si el denominador és més gran la unitat està més dividida

3 el dividiend és menor i en conseqüència hi ha més superfície que
obtens.

4 la part de total repartida és més gran.

5 agafem una part de 3 divisions en comptes de 2 divisions de la
mateixa cosa dividida.

7 el dividir els dos nombres el 1/2 és més gran que 1/3 --->0,30 <
0,5

8 d'una superfície que separem en 3 parts iguals (1/3) n'agafem 1
part i de la mateixa superfície la separem en 2 i n'agafem 1. Per
tant, (Isabel:imatge 1/3) és més petit que (Isabel: imatge de 1/2)



IdPregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

9 quan el denominador és més gran, la fracció és més petita.

10 1/3 = 2/6   1/2 = 3/6 Fals perquè 1/3 < 1/2 (Isabel: aquesta
explicació està posada al costat de la primera afirmació 1/3 >
1/2, per tant, l'opció certa és la que marca)

11 si dividim quelcom en 3 parts i n'agafem 1 tros, aquest serà més
petit que si la mateixa divisió la fem en 2 parts

12 quan més gran és el número del denominador més petit és el
resultat de la fracció

13 un terç és més petit, quan tenim fraccions amb mateix
numerador és + gran la del denominador + petit

16 el total (la unitat) està dividida en tres, llavors les portcions que
et surten són més petites que si ho dividim en 2.

17 en aquest cas tenint el numerador amb el número 1 contra més
gran sigui el denominador més petit és el resultat.

18 Quan els denominadors són iguals 5/6 > 2/6, guanya el
numerador més gran. Quan els denominadors són diferents
1/3<1/2, guanya el denominador més petit.



IdPregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

19 0,33 (Isabel:periòdic) és més petit que 0,5 (Isabel:  fa la divisió de
1: 3 i 1:2)

20 un terç és més petit que una meitat. Perquè sigués més gran 1/3
hauria de ser 2/3 per exemple.

21 Agafes major quantitat en 1/2 que en 1/3

23 quan el denominador no coincideix amb el mateix nombre, la
fracció més gran serà la que tingui el denominador més petit.

24 comparant en situació amb un pastís, hi menjo més 1/2, ja que
tan sols en sobra 1 tros que en 1/3 que en sobren 2 trossos més.

25 si representem 1/3 veiem que no arriba a ser la meitat de l'unitat
mentre que 1/2 sí que ho és. (Isabel: hi ha representacions)

26 0,3 (Isabel: 3 periòdic) és més petit que 0,5.

27 repartir entre dos persones alguna cosa dóna més resultat fer-ho
entre dos que entre 3 persones. Com més petit sigui el
denominador més gran serà el resultat.
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29 1/3= 0,33 (Isabel:periòdic)   1/2 = 0,5 (Isabel: hi ha les
representacions)

30 si dividim les dues fraccions individualment (1:3 i 1:2) ens
adonem que una meitat és més gran, ja que està dividit en
menys parts. I és la que s'acosta més a 1.  1/3= 0,3
(Isabel:periòdic) i 1/2 = 0,5

31 la proporció és més gran amb 1/2 (Isabel: representació de 1/2)
que 1/3  (Isabel: representació de 1/3)

32 calculant-ho ho veiem amb el mètode de la divisió. Però també
per lògica, podem deduir que si el numerador és igual; quan més
gran sigui el denominador més petit serè el resultat. També es
pot fer calculant el mcm, on busquem denominadors iguals: 1 .
2/6 = 1.3/6 --> 2/6 ≠ 3/6. (Isabel: Calcula el mcm de 2 i 3 fent la
descomposició amb la ratlla i posa mcm -0 3.2 = 6)

33 l'unitat és dividida en 2 parts només, i per tant, si agafem una
part serà més gran que agafar una part d'una unitat dividida en 3
parts iguals.

34 d'una mateixa cosa ens en queden més si la partim entre dos i
ens quedem la meitat, que no si la partim en 3 i ens en quedem
una part.

37 sí

38 la fracció té un denominador més petit i per tant el resultat de la
divisió serà més gran perquè s'haurà dividit en menys parts.



IdPregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

39 la unitat de 1/3 la divideixes en més parts que 1/2 i per tant, tens
menys quantitat si n'agafes 1.

40 si tenim la mateixa figura i la dividim en tres parts, aquestes
parts quedaran d'una mida més petita que no pas si la dividim en
dues.

41 (Isabel: hi ha l'explicació a partir d'una representació)

42 una meitat d'una cosa sempre és més gran que un terç d'una
altra

44 1/2 és igual a 0,5 i 1/3 és igual a 0,3 (Isabel: 0,3 periòdic), per
tant 1/2 és més gran que 1/3

45 la unitat està dividida en menys parts

46 1/2 és la meitat d'una cosa mentres que 1/3 és una mica més
d'un quart però no arriba  a la meitat.

1/3 > 1/2
perquè....

6 1/3   =   4/12       1/2  = 4/8    (Hi ha flextes de l'1 al 4 i del 3 al 12,
també de l'1 al 4 i del 2 al 8 i sobre les fletxes hi ha x4)



IdPregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

14 proporcionalment partir quelcom per la meitat és repartir-ho en
major quantitat (Isabel: ha confós el signe > com a més petit??)

15 S'acosta més a la unitat

22 Isabel: Ho explica amb representacions de les fraccions, tot i que
de forma equivocada

28 1/3 és més gran que 1/2

36 tres parts d'un pastís és més que la meitat d'un pastís.

43 el denominador 3 és més gran que el denominador 2 i la
quantitat de parts és més gran. Isabel: a l'altra opció, la de
1/3<1/2 posa:
2 parts són menys que 3 parts, per tant no seria correcta



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

1 1/3 < 1/2
perquè...

Quan el denominador és més gran que el denominador de l'altra
fracció és més petita perquè dividim la unitat més vegades

2 1/3 < 1/2
perquè...

Si el denominador és més gran la unitat està més dividida

3 1/3 < 1/2
perquè...

el dividiend és menor i en conseqüència hi ha més superfície que
obtens.

4 1/3 < 1/2
perquè...

la part de total repartida és més gran.

5 1/3 < 1/2
perquè...

agafem una part de 3 divisions en comptes de 2 divisions de la
mateixa cosa dividida.

6 1/3 > 1/2
perquè....

1/3   =   4/12       1/2  = 4/8    (Hi ha flextes de l'1 al 4 i del 3 al 12,
també de l'1 al 4 i del 2 al 8 i sobre les fletxes hi ha x4)

7 1/3 < 1/2
perquè...

el dividir els dos nombres el 1/2 és més gran que 1/3 --->0,30 <
0,5

8 1/3 < 1/2
perquè...

d'una superfície que separem en 3 parts iguals (1/3) n'agafem 1
part i de la mateixa superfície la separem en 2 i n'agafem 1. Per
tant, (Isabel:imatge 1/3) és més petit que (Isabel: imatge de 1/2)



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

9 1/3 < 1/2
perquè...

quan el denominador és més gran, la fracció és més petita.

10 1/3 < 1/2
perquè...

1/3 = 2/6   1/2 = 3/6 Fals perquè 1/3 < 1/2 (Isabel: aquesta
explicació està posada al costat de la primera afirmació 1/3 >
1/2, per tant, l'opció certa és la que marca)

11 1/3 < 1/2
perquè...

si dividim quelcom en 3 parts i n'agafem 1 tros, aquest serà més
petit que si la mateixa divisió la fem en 2 parts

12 1/3 < 1/2
perquè...

quan més gran és el número del denominador més petit és el
resultat de la fracció

13 1/3 < 1/2
perquè...

un terç és més petit, quan tenim fraccions amb mateix
numerador és + gran la del denominador + petit

14 1/3 > 1/2
perquè....

proporcionalment partir quelcom per la meitat és repartir-ho en
major quantitat (Isabel: ha confós el signe > com a més petit??)

15 1/3 > 1/2
perquè....

S'acosta més a la unitat

16 1/3 < 1/2
perquè...

el total (la unitat) està dividida en tres, llavors les portcions que
et surten són més petites que si ho dividim en 2.



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

17 1/3 < 1/2
perquè...

en aquest cas tenint el numerador amb el número 1 contra més
gran sigui el denominador més petit és el resultat.

18 1/3 < 1/2
perquè...

Quan els denominadors són iguals 5/6 > 2/6, guanya el
numerador més gran. Quan els denominadors són diferents
1/3<1/2, guanya el denominador més petit.

19 1/3 < 1/2
perquè...

0,33 (Isabel:periòdic) és més petit que 0,5 (Isabel:  fa la divisió de
1: 3 i 1:2)

20 1/3 < 1/2
perquè...

un terç és més petit que una meitat. Perquè sigués més gran 1/3
hauria de ser 2/3 per exemple.

21 1/3 < 1/2
perquè...

Agafes major quantitat en 1/2 que en 1/3

22 1/3 > 1/2
perquè....

Isabel: Ho explica amb representacions de les fraccions, tot i que
de forma equivocada

23 1/3 < 1/2
perquè...

quan el denominador no coincideix amb el mateix nombre, la
fracció més gran serà la que tingui el denominador més petit.

24 1/3 < 1/2
perquè...

comparant en situació amb un pastís, hi menjo més 1/2, ja que
tan sols en sobra 1 tros que en 1/3 que en sobren 2 trossos més.



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

25 1/3 < 1/2
perquè...

si representem 1/3 veiem que no arriba a ser la meitat de l'unitat
mentre que 1/2 sí que ho és. (Isabel: hi ha representacions)

26 1/3 < 1/2
perquè...

0,3 (Isabel: 3 periòdic) és més petit que 0,5.

27 1/3 < 1/2
perquè...

repartir entre dos persones alguna cosa dóna més resultat fer-ho
entre dos que entre 3 persones. Com més petit sigui el
denominador més gran serà el resultat.

28 1/3 > 1/2
perquè....

1/3 és més gran que 1/2

29 1/3 < 1/2
perquè...

1/3= 0,33 (Isabel:periòdic)   1/2 = 0,5 (Isabel: hi ha les
representacions)

30 1/3 < 1/2
perquè...

si dividim les dues fraccions individualment (1:3 i 1:2) ens
adonem que una meitat és més gran, ja que està dividit en
menys parts. I és la que s'acosta més a 1.  1/3= 0,3
(Isabel:periòdic) i 1/2 = 0,5

31 1/3 < 1/2
perquè...

la proporció és més gran amb 1/2 (Isabel: representació de 1/2)
que 1/3  (Isabel: representació de 1/3)

32 1/3 < 1/2
perquè...

calculant-ho ho veiem amb el mètode de la divisió. Però també
per lògica, podem deduir que si el numerador és igual; quan més
gran sigui el denominador més petit serè el resultat. També es
pot fer calculant el mcm, on busquem denominadors iguals: 1 .
2/6 = 1.3/6 --> 2/6 ≠ 3/6. (Isabel: Calcula el mcm de 2 i 3 fent la
descomposició amb la ratlla i posa mcm -0 3.2 = 6)



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

33 1/3 < 1/2
perquè...

l'unitat és dividida en 2 parts només, i per tant, si agafem una
part serà més gran que agafar una part d'una unitat dividida en 3
parts iguals.

34 1/3 < 1/2
perquè...

d'una mateixa cosa ens en queden més si la partim entre dos i
ens quedem la meitat, que no si la partim en 3 i ens en quedem
una part.

35 No ha contestat la pregunta

36 1/3 > 1/2
perquè....

tres parts d'un pastís és més que la meitat d'un pastís.

37 1/3 < 1/2
perquè...

sí

38 1/3 < 1/2
perquè...

la fracció té un denominador més petit i per tant el resultat de la
divisió serà més gran perquè s'haurà dividit en menys parts.

39 1/3 < 1/2
perquè...

la unitat de 1/3 la divideixes en més parts que 1/2 i per tant, tens
menys quantitat si n'agafes 1.

40 1/3 < 1/2
perquè...

si tenim la mateixa figura i la dividim en tres parts, aquestes
parts quedaran d'una mida més petita que no pas si la dividim en
dues.



Id Pregunta 12 a Pregunta 12 b text Pregunta 12 b imatge

41 1/3 < 1/2
perquè...

(Isabel: hi ha l'explicació a partir d'una representació)

42 1/3 < 1/2
perquè...

una meitat d'una cosa sempre és més gran que un terç d'una
altra

43 1/3 > 1/2
perquè....

el denominador 3 és més gran que el denominador 2 i la
quantitat de parts és més gran. Isabel: a l'altra opció, la de
1/3<1/2 posa:
2 parts són menys que 3 parts, per tant no seria correcta

44 1/3 < 1/2
perquè...

1/2 és igual a 0,5 i 1/3 és igual a 0,3 (Isabel: 0,3 periòdic), per
tant 1/2 és més gran que 1/3

45 1/3 < 1/2
perquè...

la unitat està dividida en menys parts

46 1/3 < 1/2
perquè...

1/2 és la meitat d'una cosa mentres que 1/3 és una mica més
d'un quart però no arriba  a la meitat.
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Kelly va dir, perquè 4 és més gran que 2
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No en marca cap
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IdPregunta 15-fracció Pregunta 15

29 1/4=0,25. 1/3 = 0,33 (Isabel: 0,33 periòdic). 1/3 és una quantitat més gran que 1/4.

1/3

1 La més gran és 1/3 perquè el fet de ser més petita s'aproxima més a tota la unitat. En canvi
l'altra és molt més gran. (Isabel:  escriu 1/4 a sota la primera representació i 1/3 a sota de la
representació d'1/3)

2 És més gran 1/3 ja que s'acosta més a la unitat sencera, en canvi el 1/4 s'ha de repartir la
unitat en més parts. (Isabel:  escriu 1/4 a sota la primera representació i 1/3 a sota de la
representació d'1/3)

3 Aquesta, 1/3 és més que 1/4 perquè la porció que agafes és més grossa, com que has dividit
l'espai en menys parts.

4 Aquesta és la fracció que representa una quantitat més gran perquè la quantitat reàrtida és
més gran. 1/3 > 1/4. (Isabel: quan diu aquesta vol dir 1/3)

5 Perquè l'àrea negra d'aquesta figura s'apropa més al total que en l'altre. (Isabel: marca 1/3)

7 Representa una quantitat més gran la fracció 1/3. Ja que com es tracten de tres trossos i no
de 4 la porció que agafa és més grossa

9 Perquè la part pintada d'aquesta figura s'apropa més al "tot" de l'altra. (Isabel: aquest figura
és 1/3)

10 La segona perquè si dividissim el mateix quadrat en 4 parts i agaféssim només 1 veuríem que
és més petita. També 1/3 és més proper a 1 que 1/4. (Isabel: la segona assenyala 1/3)

11 1/3 > 1/4. Perquè si dividim quelcom entre 3 parts, la proporció és més gran que si ho dividim
entre 4

12 1/3 >1/4 perquè 4 >3 i quan més gran és el denominador més petita és la fracció

14 No ho explica



IdPregunta 15-fracció Pregunta 15

17 Aquesta ja que el numerador de totes dues és 1 però en aquest cas el denominador més petit
fa que el resultat sigui més gran. (Isabel: Aquesta vol dir 1/3)

18 Perquè en representacions iguals, 1/3 és més gran que 1/4, és a dir, hi ha més quantitat
(Isabel: fa dos rectangles de la mateixa mida i hi representa 1/3 i 1/4)

19 Aquesta perqupe si de 3 agafem una part agafem més que una de 4, ja que el 3 és un nombre
més petit i una part és més significativa que una de 4. (Isabel: Aquesta es refereix a 1/3)

20 Representa més gran 1/3 perquè vol dir que està dividit només per 3 parts, llavors cada part
serà més gran que no pas si ho dividim entre 4 parts

21 Perquè s'agafa una quantitat major

25 1/3 representa una quantitat més gran ja que el seu denominador és més petit i això permet
fer menys combinacions.

26 1/4 = 0,25 i 1/3 =0,33 (Isabel: 0,33 periòdic). 0,33 periòdic> 0,25. 1/3>1/4

27 És més gran aquesta figura perquè és 1/3, en canvi l'altra, tot i ser la figura més gran, és 1/4,
que el fa ser més petit

30 La fracció que representa una quantitat més gran és 1/3, ja que és més proper a 1 que 1/4

31 1/3 perquè la unitat està dividida amb 3 parts mentre que el primer dibuix està dividida en 4
parts i això representa talls o segments més petits.

32 Perquè el numerador és igual per als dos, llavors mirem el denominador i veiem que és un 4 i
l'altre 3. Per tant, un nombre serà més petitsi el denominador és més gran ja que aquest és
les parts que es divideix l'unitat. (Només es compleix si el nuemrador és igual!) 1/4=0,25.
1/3=0,3 (Isabel:periòdic)

34 Perquè del total de cada dibuix en tenim més pintat al segon. 1/3 part és més gran que 1/4
part.



IdPregunta 15-fracció Pregunta 15

36 Aquesta fracció és més gran perquè no està repartida tantes vegades. Quan una fracció té
més parts, acaba convertint-se en una part més petita de la general.

38 La fracció que representa la quantitat més gran és 1/3 perquè el denominador és més petit, i
per tant s'aproxima més a la unitat

39 1/3 perquè encara que la figura sigui més petita, l'1/3 divideix en menys parts la figura que
1/4 i per tant, hi ha més dimensió a cada part.

42 La fracció que representa una quantitat més gran és 1/3 ja que a l'hora de repartir els
fragments són més grans que no 1/4 perquè s'ha de fragmentar en un tros més.

44 1/4=0,25  1/3 = 0,3 (Isabel: 0,3 periòdic). És més gran 1/3 ja que és més propera a 1 que 1/4

46 La fracció que representa una quantitat més gran és la B ja que hi ha més espai pintat i
queden menys per pintar (Isabel: la A és 1/4 i la B és 1/3)

1/3 o 1/4

13 Encara que són de mides diferents, crec que 1/3 seria més gran com a fracció. Si parléssim
d'espai que ocupen seria l'altra

1/4

6 Perquè les parts gràfiques són més grans i el denominador també

8 La superfície A és una quantitat més gran que la B. Tot i que si les superfícies fossin del
mateix tamany seria la B. (Isabel: A és la representació de 1/4 i B la de 1/3)

15 La primera fracció representa una quantitat més gran perquè si calculem el seu resultat
quedarà més proper al número 1

16 Aquesta és més gran ja que la dimensió del total, a la unitat, és més gran (Isabel: aquesta es
refereix a 1/4)
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22 Aquesta (Isabel: 1/4) té la quantitat més gran. Hi han 4 parts. Aquí (Isabel: 1/3) hi han 3 parts

23 1/4 és més gran perquè representa una fracció que ha estat dividida en més parts que 1/3

24 1/4 perquè hi ha més parts (denominador)

33 1/3 Si les dues figures siguessin igual de grans. Ja que com dividim la unitat només entre 3,
les parts que ens queden són majors. En aquest cas, és més gran 1/4 ja que encara que està
més dividit, la figura és més gran.

40 La fracció 1/4 és més gran en aquest cas perquè la imatge de la fracció 1/3 és molt més petita
que la primera.

43 1/4 perquè està dividit en 4 parts, que són més que les 3 parts en que està dividit el segon

La primera fracció

35 Aquesta fracció representa una quantitat més gran, ja que té quatre parts per dividir, per
contra l'altre és més petita perquè té tres parts. (Isabel: en cap moment escriu la fracció 1-73
o 1/4)

La segona fracció

45 Perquè ocupa una major part del total de la unitat, està dividida en menys parts (Isabel: posa
una creu a sota de la representació de 1/3 però no diu la fracció que és ni 1/3 ni 1/4)

Marca la segona
opció

37 1/4=0,25   2/3=0,6 +quantitat (Isabel: marca 2/3 i diu que hi ha més quantitat, el 2/3 el posa
a sota de la representació de 1/3)

no diu quina és

28 1/4= 0,25   1/3 = 0,3 (Isabel: 0,3 periòdic)

No es pot calcular
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41 Sense el dibuix la part més gran de 1/4 i de 1/3 seria 1/3, però com que no parlem de
proporcions iguals entre ells, no es pot calcular.



Id Pregunta 16-text Pregunta 16-exemple
text

Pregunta 16-exemple imatge

1 Podem dir que dues fraccions són equivalents
quan al simplificar-les es pot fer o dividir amb el
mateix nombre. 4/8 = 2/4 = 1/2. (Isabel: entre
fracció i fracció posa : 2 tant al numerador com al
denominador)

4/8 = 2/4 = 1/2

2 Dues fraccions són equivalents quan al simplificar-
les resulta la mateixa fracció i representades
també. 1/4=2/8

1/4= 2/8

3 Que representen una mateixa proporció. 1/4 = 2/8 1/4= 2/8

4 Dues fraccions són equivalents perquè tenen el
mateix valor encara que visualment semblen
diferents. 1/2 = 2/4

1/2 = 2/4

5 Representen el mateix resultat final. La mateixa
proporció. 1/2  = 2/4

1/2 = 2/4

6 Que donen el mateix resultat. 2/4 =1/2 2/4 = 1/2

7 Dues fraccions són equivalents quan multipliques
o divideixes el denominador i numerador per el
mateix nombre. Per tant 1/4 és equivalent a 2/8 ja
que ambdos nombres 1/4 han estat multiplicats
per 2. S'utilitza l'equivalència en fraccions per
simplificar.

1/4 = 2/8

8 Que representen la mateixa porció o nombre. 1/1 = 2/2

9 Representen el mateix resultat final, és a dir, la
mateixa proporció

4/8 = 6/12

10 Perquè representen el mateix número i la mateixa
part d'un tot.

1/2 = 2/4 = 4/8 = 0,5

11 Que la fracció que surt és la mateixa 1/2 = 2/4

12 Que tenen el mateix resultat, que simplificant-les
són la mateixa fracció. 1/2 i 5/10 -->5/10 = 1/2
(Isabel: posa fletxa del numerador al numerador i
del denominador al denominador amb un :5) 1/2
=0,5 i 5/10 =0,5

5/10 = 1/2

13 Que les dues representen el mateix nombre 2/8=4/16

14 Dues fraccions són equivalents quan multiplicant-
les per un mateix nombre obtenim el mateix
resultat.

4/8 = 2/4



Id Pregunta 16-text Pregunta 16-exemple
text

Pregunta 16-exemple imatge

15 Dues fraccions són equivalents quan representen
la mateixa unitat, és a dir, quan el resultat és el
mateix

No en diu cap

16 Són fraccions que signifiquen el mateix. Però
estan amplificades o simplificades.

16/16=
8/8=4/4=2/2=1/1

17 Equivalents vol dir que quan els multipliquem
entre ells el denominador i el numerador del
resulatt seran el mateix número. Ex: 4/12   2/6   ---
>multipliquem   4/12x 2/6 = 24/24

4/12 i 2/6

18 Dues fraccions són equivalents quan tenim dos
fraccions i una es pot dividir omultiplicar pel
mateix nombre i són iguals, se'ls anomena
equivalents. Ex: 2 (x2)/4(x2)= 4/8     3 (x3) / 6(x3) ≠
6/10

2/4 = 4/8

19 Que representen una mateixa proporció o
quantitat total. El resultat de dividir el numerador
entre el divisor sempre serà el mateix. 1:2=0,5 i
2:4 =0,5

1/2 i 2/4

20 Que si les multipliquem, el numerador i el
denominador, pel mateix número ens dóna una
segona fracció, aquesta nova fracció és equivalent
(igual o representa el mateix) que l'inicial

2/4=4/8

21 Quan es divideix el numerador i el denominador
pel mateix nombre.

3/6 = 9/18

22 Tenen el mateix valor encara que semblin
diferents. (Isabel: representa en un cercle 1/2, en
un altre 2/4 i en un altres 4/8)

1/2 = 2/4= 4/8

23 Que dues fraccions siguin equivalents vol dir que
es complementen tot i tenir nombres
diferents.(Isabel: representa 1/2 i 2/4 en un
rectangle)

1/2 = 2/4

24 Són fraccions perquè tenen relació entre sí, ja que
el ersultat és el mateix

1/4 i 2/8

25 Dues fraccions són equivalents quan tot i tenir
diferent numerador i denominador representen la
mateixa quantitat.

2/3=4/6

26 Que dues fraccions tenen el mateix resultat.
Simplificació: 1/3=2/6, 1/4= 2/8. Equivalència-->
4/8 = 6/12-->1/2= 1/2

4/8=6/12

27 Dues fraccions són equivalents quan el resultat és
el mateix. Per exemple: 2/4 és el mateix que 4/8,
perquè hem multiplicat a dalt i a baix pel mateix
nombre (2 en aquest cas) i és el mateix dir 2/4 i
4/8

2/4 i 4/8

28 Significa que el numerador són múltiples entre sí. 1/2  2/4   4/6
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29 Vol dir que les dos fraccions malgrat ser dos
fraccions diferents equivalen a una mateixa
quantitat

2/4= 1/2

30 Quan dues fraccions són equivalents, significa que
tant el numerador com el denominador de les
dues fraccions respectivament, són múltiples
entre sí. 1/2 --> 2/4 (Isabel: hi ha una flexta que
surt del nuemrador a l'altra numerador i el mateix
amb els denominadors i a sobre un x2)

1/2  2/4

31 Que representen la mateixa quantitat 1/2= 2/4

32 Que entre elles hi ha una proporcionalitat, és a
dir, que entre el numerador i el denominador de
cada una d'elles s'estableix una relació
proporcional. 1/2 = 2/4= 4/8 (Isabel: entre les
fraccions hi ha fletxes multiplicant per 2)

1/2   2/4   4/8

33 Vol dir que totes dues expressen el mateix
nombre. Per tant si una la multipliquem o dividim
per un número aconseguim l'altra. Si 8/4 dividim
entre 2 serà 4/2. Si 4/2 multipliquem per 2 serà
8/4

8/4 i 4/2

34 Que són la mateixa proporció 1/2= 2/4

35 Que tenim el mateix valor encara que semblin
diferents. 1/2=2/4= 4/8 (Isabel: al costat dels
numeradors i denominadors posa x2)

1/2=2/4=4/8

36 Les fraccions equivalents són quan la part general
mesura igual i està dividida per les mateixes
quantitats

1/2=2/4

37 Dues fraccions són equivalents quan ambdues
fraccions diferents l'operació resultat és el mateix.
8/6 . 3/4 =24/24= 1

8/6 i 3/4

38 Que tan una fracció com l'altra al simplificar-la
dona lloc a la mateixa fracció i que estableixen la
mateixa relació entre denominador i numerador.
6/12 i 12/24 al simplificar-les dóna 1/2

6/12 i 12/24

39 Dues fraccions són equivalents quan representen
el mateix, és a dir, són iguals.

1/2=2/4

40 Dues fraccions equivalents són dues fraccions que
representades amb figures signifiquen el mateix,
hi ha el mateix tros pintat en totes dues i el mateix
tros sense pintar en totes dues.

No posa exemple

41 Dues fraccions són equivalents quan aquestes
dues indiquen la mateixa proporció, però en
diferent nombre. Per exemple: 4/8 = 6/12 -->
48/48 = dóna el mateix nominador i denominador.

4/8 = 6/12



Id Pregunta 16-text Pregunta 16-exemple
text

Pregunta 16-exemple imatge

42 Dues fraccions són equivalents quan per molt que
es divideixin en diferents fragments tenen el
mateixx resultat final (la mateixa proporció)

No posa exemple

43 No explica res No posa exemple

44 No explica res No posa exemple

45 Tenen el mateix valor No posa exemple

46 Vol dir que són iguals, que el resultat és el mateix 1/2 = 2/4



Id Pregunta 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 17

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



Id Pregunta 17

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



Id Pregunta 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



Id Pregunta 18

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

1 5/6 El numerador és la part de dalt i el denominador és les unitats que hi ha. El numerador
representa les parts pintades de les rodones. I el denominador les parts que hi ha.

2 5/6 Les parts dividides són 6, són les que no són pintades són el denominador i el numerador
són les parts pintades de gris.

3 5/6 5-->El numerador representa les zones pintades.
6-->el denominador representa el total de zones que hi ha.

4 5/6 5/6 --> Si escollim les tres rodones com a totalitat.

2/2    2/2     1/2   --> cada rodona expressa la seva totalitat (Isabel: a sota el primer cercle
posa 2/2, a sota el segon posa 2/2 i a sota el tercer posa 1/2)

5 5/2 5--> les parts que agafem.
2--> les parts en què està dividida cada figura

6 5/6 5--> les parts iguals seleccionades. 6--> les parts iguals totals

7 5/6 5-->El numerador implica quantes parts de la proporció agafen. 6--> El denominador és les
parts que tenim en total.

8 5/2 El numerador representa el nombre de parts que n'agafem de cada superfície i el
denominador les parts en que les fraccionem cada superfície.



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

9 5/6 El numerador és la part de dalt superior, la que diu quantes parts "agafes". El denominador
és la part de baix i diu quantes parts hi ha en total.

10 5/2 El denominador representa les parts en que dividim cada rodona, per tant 2 en aquest cas. I
el numerador les parts que agafem o pintem, en aquest cas 5.

11 5/2 5-->Representa els trossos pintats. 2--> representa els trossos amb que es divideix la figura.

12 5/6 El numerador es representa amb els trossos pintats (5). El denominador  és la suma de totes
les parts en què estan dividides les figures (6)

13 5/2 Les dues parts de cada rodona representen el denominador i les parts pintades el numerador

14 5/1 No ho explica

15 5/3 El denominador representa cadascuna de les 3 unitats i el numerador representa els 5
trossos pintats en negre.

16 5/3 5--> Les parts que agafes. 3--> les pizzes que hi ha.



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

17 5/6 En aquest cas penso que el denominador són les 6 meitats totals que hi ha. El numerador
serien les parts en negreta, en aquest cas 5.

18 5/6 El numerador (5) són les parts pintades i el denominador (6) són totes les parts que hi ha
representades.

19 5/6 5-->les parts negres. 6--> totes les parts

20 5/3 que de tres boles hi ha 5 parts pintades. 5--> parts pintades, 3--> número de boles

21 5/6 El 5 és el numerador, que és la part que agafes i el 6 és la unitat total, el denominador

22 2/2, 2/2, 1/2 El numerador és el que està pintat. (Isabel: posa 2/2 sota el primer cercle, 2/2 a sota del
segon i 1/2 a sota del tercer)

23 2/2 + 2/2 + 1/2 el numeraador representa la part de la fracció que està pintada. El denominador representa
les parts en que es divideix la figura

24 5/6 de 3 No explica res



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

25 5/2 5 és el nuemrador i representa quantes arts de l'unitat "agafem" o ens interessen. 2és el
denominador i ens diu en quantes parts està dividida o fraccionada la unitat

26 5/2 2/2+2/2+1/2=5/2. El denominador sempre marca la TOTALITAT del cos. (Isabel: fa fletxes
cap a tots els denominadors des de l'explicació que ha fet)

27 5/2 5--> quantitat de talls pintats. 2--> quantitat de talls per rodona

28 5/6 5-->numerador, 6-->denominador

29 2/2 + 2/2 + 1/2 =
5/2

numerador--> són les parts que s'utilitzen. Denominador--> és el total de les parts

30 5/6 5-->El numerador representa la part acolorida. 6--> El denominador representa la part en
blanc

31 5/6 2/2  2/2   1/2  (Isabel: a sota le primer cercle escriu 2/2, a sota el segon escriu 2/2 i a sota el
tercer hi escriu 1/2)

32 5/6 5-->Parts pintades. 6--> Parts totals de la unitat



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

33 5/2 El denominador ens diu les parts en que s'ha dividit la unitat. El numerador indica quantes
parts s'agafen.

34 5/6 5--> parts que tenim pintades. 6--> sobre el total de parts iguals que hi ha

35 No contesta No explica res

36 1/2 1-->numerador.2-->denominador

37 5/6 5=  numerador =n. ocupat. 6= denominador =total. Ex: 5 num.places cubertes, 6 num places
totals

38 2/2  2/2   1/2 (Isabel: posa aquestes fraccions a sota dels cercles corresponents). El denominador
representa el nombre de parts iguals en què dividim la unitat i el numerador les parts que
tenim en compte.

39 5/6 el denominador indica les parts que té la figura, és a dir, en quantes parts es divideix i el
numerador són les parts que tenim o que nosaltres volem o agafem.

40 5/3 El numerador representen les cinc parts pintades. El denominador representen les tres
rodones totals



Id Pregunta 19 fracció Pregunta 19 explicació

41 5/2 5--> numerador, 2--> denominador

42 5/2 El numerador representa les parts que s'han de pintar i el denominador quantes parts té
cada figura

43 5/6 5-->Parts pintades, 6--> Parts totals

44 5/6 5-->les parts marcades, 6--> les parts totals

45 5/6 El numerador representa les parts pintades, el denominador les parts totals

46 5/2 El numerador són les parts pintades i el denominador són el número de parts en que està
dividit cada cercle



IdPregunta 2
És un nombre

8

11

13

15

16

18

22

26

27

29

32

33

34

37

41

43

46

És una relació entre dos nombres
1

2

3

4

5

6

7

9

10
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13
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16
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23
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IdPregunta 2

25

26

28

29
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34

35

36
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39

40

42

43
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45

46



Id Pregunta 21 Representació

1

2

3

4

5

6



Id Pregunta 21 Representació

7

8

9

10

11

12



Id Pregunta 21 Representació

13

14

15

16

17

18



Id Pregunta 21 Representació

19

20

21

22

23

24



Id Pregunta 21 Representació

25

26

27

28

29

30



Id Pregunta 21 Representació

31

32

33

34

35

36



Id Pregunta 21 Representació

37

38

39

40

41

42



Id Pregunta 21 Representació

43

44

45

46



Id Pregunta 22 Representació

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Id Pregunta 22 Representació

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Id Pregunta 22 Representació

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Id Pregunta 22 Representació

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



Id Pregunta 22 Representació

45

46



Id Pregunta 23 Càlcul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 23 Càlcul

17

18
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20

21

22

23
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30

31

32



Id Pregunta 23 Càlcul
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42
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45

46



Id Pregunta 24

1

2

3

4

5

6

7

8



Id Pregunta 24

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 24

17

18

19

20

21

22

23

24



Id Pregunta 24

25

26

27

28

29

30

31

32



Id Pregunta 24

33

34

35

36

37

38

39

40



Id Pregunta 24

41

42

43

44

45

46



Id Pregunta 25 Pregunta 26

1 2/5 6/25

2 2/5 6/25

3 2/5 17/25

4 2/5 6/25

5 2/5 6/25

6 2/5 No contesta

7 2/5 17/25

8 2/5 6/25

9 2/5 6/25

10 2/5 No contesta

11 2/5 11/25

12 2/5 17/25

13 2/5 17/25

14 2/5 No contesta

15 2/5 17/25

16 2/5 No contesta

17 2/5 6/25

18 2/5 No contesta

19 2/5 No contesta

20 2/5 6/25

21 2/5 No contesta

22 2/5 No contesta

23 2/5 6/25

24 2/5 No contesta

25 2/5 17/25

26 2/5 6/25

27 2/5 6/25

28 2/5 No contesta

29 2/5 17/25

30 2/5 17/25

31 4/5 11/25

32 2/5 17/25

33 No contesta No contesta

34 4/5 No contesta

35 No contesta No contesta

36 2/5 17/25

37 2/5 17/25

38 2/5 6/25

39 2/5 6/25

40 No contesta No contesta



Id Pregunta 25 Pregunta 26

41 2/5 17/25

42 2/5 17/25

43 2/5 11/25

44 2/5 No contesta

45 2/5 No contesta

46 No contesta No contesta



IdPregunta 25

2/5

1

2

3

4

5

6
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8
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IdPregunta 25

45

4/5

31

34

No contesta

33

35

40

46



IdPregunta 26

11/25

11

31

43

17/25

3

7

12

13

15

25

29

30

32

36

37

41

42

6/25

1

2

4

5

8

9

17

20

23

26

27

38

39

No contesta

6

10

14

16

18

19

21



IdPregunta 26

22

24

28

33

34

35

40

44

45

46



Id Pregunta 27

1

2

3

4

5

6

7

8



Id Pregunta 27

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 27

17

18

19

20

21

22

23

24



Id Pregunta 27

25

26

27

28

29

30

31

32



Id Pregunta 27

33

34

35

36

37

38

39

40



Id Pregunta 27

41

42

43

44

45

46



Id Pregunta 28-imatge

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Id Pregunta 28-imatge

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Id Pregunta 28-imatge

19

20

21

22

23

24

25

26

27



Id Pregunta 28-imatge

28

29

30

31

32

33

34

35

36



Id Pregunta 28-imatge

37

38

39

40

41

42

43

44

45



Id Pregunta 28-imatge

46



Id Pregunta 29-imatge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Id Pregunta 29-imatge

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Id Pregunta 29-imatge

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Id Pregunta 29-imatge

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



Id Pregunta 29-imatge

45

46



Id Pregunta 30-imatge

1

2

3

4

5

6

7

8



Id Pregunta 30-imatge

9

10

11

12

13

14

15

16



Id Pregunta 30-imatge

17

18

19

20

21

22

23

24



Id Pregunta 30-imatge

25

26

27

28

29

30

31

32



Id Pregunta 30-imatge

33

34

35

36

37

38

39

40



Id Pregunta 30-imatge

41

42

43

44

45

46



Id Pregunta 3 (a) Pregunta 3 (b)

1 ∞/1 1/∞

2 No contesta No contesta

3 ∞/1. És infinitament gran, sempre n'hi haurà de més
grans

1/
petites

4 No contesta 1/1

5 ∞/1 1/∞

6 1/∞ Qualsevol fracció amb el mateix nominador i denominador

7 No la podem calcular numèricament perquè és infinita.
∞/1

No la podem calcular numèricament perquè és infinita.
1/∞

8 1/1 0/1

9 ∞/1 1/∞

10 ∞/1 -1/∞  (Isabel: tenir en compte que ha posat el menys)

11 La que té el numerador més gran i el denominador més
petit

La que té el numerador més petit i el denominador més
gran

12 ∞/1 1/-∞ (Isabel: tenir en compte que ha posat menys infinit)

13 Poden ser moltes, depèn de com combinem
numerador i denominador.

També depèn del numerador i denominador que
relacionis, seria la que s'apropés + a 0.

14 Les fraccions són infinites 1

15 1/0 -1/0 (Isabel: tenir en compte que ha posat el signe menys
davant la ratlla de la fracció)

16 ∞/∞ No contesta

17 ∞/1 1/∞

18 Quan dividim infinit (numerador) entre 1
(denominador)

Quan dividim 1 (numerador) entre infinit (denominador)



Id Pregunta 3 (a) Pregunta 3 (b)

19 La que tingui el nombre més gran en dividir numerador
i denominador. Sempre hi haurà un nombre més gran.

La que tingui el nombre més petit en dividir numerador i
denominador. Sempre hi haurà un nombre més petit.

20 No contesta 1/1

21 ∞/1 1/∞

22 infinit/1 No contesta

23 1/1 No ho sé

24 Considero que hi ha infinitat de fraccions i per tant no
puc dir cap en concret

0/0

25 3/4 1/4

26 Una fracció pot ser  + ∞ (Isabel: Ha posat el signe més) Igualment pot ser - ∞  (Isabel: Ha posat el signe menys)

27 + ∞ /1 (Isabel: tenir en compte que ha psoat el signe
més davant l'infinit)

1/ +∞  (Isabel: tenir en compte que ha psoat el signe més
davant l'infinit)

28 No contesta No contesta

29 No contesta -(1/ ∞) (Isabel: Tenir en compte que hi ha el signe menys
davant dela ratlla de la fracció)

30 ∞/∞ 0/0

31 No n'hi ha. Pot arribar a ∞

32 1/∞ <-- infinit (Isabel: Assenyala l'infinitambuna fletxa
escriu infinit)

∞/1 (Isabel: Assenyala l'infinit amb una fletxa i escriu al
costat infinit)

33 No contesta No contesta

34 Un total Res

35 No sé què posar No contesta

36 1/2 1/4



Id Pregunta 3 (a) Pregunta 3 (b)

37 No hi ha fracció més gran 0/0

38 1/1, quan el denominador i el numerador són iguals La fracció més petita no es pot calcular perquè podem
utilitzar infinits nombres de numerador i denominador per

39 1/2 1/100, etc… 1/∞

40 No la sé trobar 1/2

41 ∞/∞ - ∞/∞ (Isabel: el signe - està davant de la ratlla de la
fracció)

42 No hi ha límit de fracció gran Depèn del denominador que es posi , i com a numerador 1

43 No contesta 1/1

44 No contesta No contesta

45 1/1 0/1

46 +∞/+∞ =+∞ +∞/-∞ = -∞



Id Pregunta 3 (a)

1 ∞/1

2 No contesta

3 ∞/1. És infinitament gran, sempre n'hi haurà de més grans

4 No contesta

5 ∞/1

6 1/∞

7 No la podem calcular numèricament perquè és infinita. ∞/1

8 1/1

9 ∞/1

10 ∞/1

11 La que té el numerador més gran i el denominador més petit

12 ∞/1

13 Poden ser moltes, depèn de com combinem numerador i denominador.

14 Les fraccions són infinites

15 1/0

16 ∞/∞

17 ∞/1

18 Quan dividim infinit (numerador) entre 1 (denominador)

19 La que tingui el nombre més gran en dividir numerador i denominador. Sempre hi haurà un nombre
més gran.



Id Pregunta 3 (a)

20 No contesta

21 ∞/1

22 infinit/1

23 1/1

24 Considero que hi ha infinitat de fraccions i per tant no puc dir cap en concret

25 3/4

26 Una fracció pot ser  + ∞ (Isabel: Ha posat el signe més)

27 + ∞ /1 (Isabel: tenir en compte que ha psoat el signe més davant l'infinit)

28 No contesta

29 No contesta

30 ∞/∞

31 No n'hi ha. Pot arribar a ∞

32 1/∞ <-- infinit (Isabel: Assenyala l'infinitambuna fletxa  escriu infinit)

33 No contesta

34 Un total

35 No sé què posar

36 1/2

37 No hi ha fracció més gran

38 1/1, quan el denominador i el numerador són iguals



Id Pregunta 3 (a)

39 1/2

40 No la sé trobar

41 ∞/∞

42 No hi ha límit de fracció gran

43 No contesta

44 No contesta

45 1/1

46 +∞/+∞ =+∞



Id Pregunta 3 (b)

1 1/∞

2 No contesta

3 1/

4 1/1

5 1/∞

6 Qualsevol fracció amb el mateix nominador i denominador

7 No la podem calcular numèricament perquè és infinita. 1/∞

8 0/1

9 1/∞

10 -1/∞  (Isabel: tenir en compte que ha posat el menys)

11 La que té el numerador més petit i el denominador més gran

12 1/-∞ (Isabel: tenir en compte que ha posat menys infinit)

13 També depèn del numerador i denominador que relacionis, seria la que s'apropés + a 0.

14 1

15 -1/0 (Isabel: tenir en compte que ha posat el signe menys davant la ratlla de la fracció)

16 No contesta

17 1/∞

18 Quan dividim 1 (numerador) entre infinit (denominador)

19 La que tingui el nombre més petit en dividir numerador i denominador. Sempre hi haurà un nombre
més petit.

20 1/1

21 1/∞



Id Pregunta 3 (b)

22 No contesta

23 No ho sé

24 0/0

25 1/4

26 Igualment pot ser - ∞  (Isabel: Ha posat el signe menys)

27 1/ +∞  (Isabel: tenir en compte que ha psoat el signe més davant l'infinit)

28 No contesta

29 -(1/ ∞) (Isabel: Tenir en compte que hi ha el signe menys davant dela ratlla de la fracció)

30 0/0

31

32 ∞/1 (Isabel: Assenyala l'infinit amb una fletxa i escriu al costat infinit)

33 No contesta

34 Res

35 No contesta

36 1/4

37 0/0

38 La fracció més petita no es pot calcular perquè podem utilitzar infinits nombres de numerador i
denominador per aproximar-nos al màxim a 0. No té sentit 0/0.

39 1/100, etc… 1/∞

40 1/2

41 - ∞/∞ (Isabel: el signe - està davant de la ratlla de la fracció)

42 Depèn del denominador que es posi , i com a numerador 1



Id Pregunta 3 (b)

43 1/1

44 No contesta

45 0/1

46 +∞/-∞ = -∞



Id Sí/No
 4 (a)

Pregunta 4 (a) Explicació

1 No No perquè no està dividit en parts iguals

2 Sí Sí, perquè la unitat està dividida en 4 parts iguals i en té 3 de marcades

3 Sí Totes, ja que si repartim l'espai en 4 parts de la mateixa mida, encara que no sigui la mateixa forma i
en pintem 3 obtenim 3/4

4 No Aquestes dues figures no ho representen perquè no hi ha una divisió entre parts iguals, ja que són
diferents (Isabel: La a i la c)

5 Sí L'àrea que tenen en negra correspon a les 3/4 del total

6 No No són totes les parts iguals

7 No No ho representa perquè són parts diferents

8 Sí Totes elles representen 3/4 del total de la superfície. Si repartim en 4 parts iguals la superfície de les
figures, la superfície marcada amb negre representa 3 parts de les 4 en les que hem fraccionat el
total.

9 No No ho explica

10 No No són 3/4 perquè les parts no són iguals

11 Sí Sí, perquè les 4 parts són iguals

12 No No representa 3/4 ja que les 4 parts no són iguals

13 No No ho són perquè la unitat està dividida en parts desiguals (Isabel: marca la a i la c per això parla en
plural)

14 No No perquè no totes les parts són iguals

15 No No explica res

16 No Aquestes no representen 3/4 perquè les proporcions no tenen les mateixes dimensions (Isabel: es
refereix a la a i la c)

17 No No ho explica

18 Sí 3/4. Si fem 3 triangles, hi han 3 parts iguals pintades de 4 que n'hi han. (Isabel: mirar el què ha
marcat al rectangle per explicar-ho, molt interessant)

19 No Les parts representades són desiguals. Seria 1/2 i 2/2



Id Sí/No
 4 (a)

Pregunta 4 (a) Explicació

20 No No ho representa perquè les parts en què està dividida la figura no són iguals

21 No Les altres dues representacions no estan dividies en parts iguals (Isabel: es refereix a la a i la c)

22 No No ho explica

23 No Les altres tres figures no representen 3/4 ja que estan dividides en parts desiguals, per tant, no
podem considerar-les fraccions (Es refereix a la a, la c i la d)

24 No No perquè no són parts iguals

25 No No ho representa perquè totes les parts de la unitat han de ser iguals.

26 Sí El triangle equilàter és igual que 1 rectangle. Sí = 3/4

27 Sí Sí, perquè representen 2 quadrats tallats per la meitat que tenen el mateix valor si estan
horitzontalment o en diagonal. Per tant, és 3/4

28 No No perquè les parts fraccionades no són iguals

29 No No són la representació de 3/4 perquè les diferents parts, no són iguals entre elles.

30 Sí Sí perquè tot i ser diferent figures geomètriques la grandària és la mateixa

31 No No, ja que no tenen la mateixa proporció.

32 No No perquè està dividit en 4 parts desiguals

33 Sí La resta sí que representen 3/4 ja que el rectangle es divideix en 4 parts iguals, de les quals tres estan
pintades de color fosc (Isabel: es refereix a les opcions a, b i d)

34 No No ho explica

35 No No ho explica

36 No No representa aquesta fracció ja que dues parts són d'un tamany i forma diferent a les altres dues

37 No No. Les parts no són iguals.

38 No No representa 3/4 perquè les parts en què està dividida la figura no són iguals



Id Sí/No
 4 (a)

Pregunta 4 (a) Explicació

39 Sí Sí representa! Perquè encara que la part ombrejada no és la mateixa que les altres respecte la forma,
el contingut és el mateix, és a dir, ocupa el mateix

40 No Aquesta imatge no representa 3/4 perquè les diferents parts en què està dividida la figura no són
iguals

41 Sí Tant els rectangles com els triangles són iguals, per tant ho representa

42 No No, perquè no són iguals totes les parts

43 Sí Totes les seves parts són iguals. Hi ha 4 parts iguals però només n'hi ha 3 de pintades, per tant són 3
parts de 4 en total.

44 No No, perquè les parts haurien de ser iguals

45 No No ho és perquè no està dividit en parts iguals

46 No No ho representa perquè no són quatre parts iguals



Id Pregu Pregunta 4 (c)

1 No No representa 3/4 perquè la unitat no està dividida en parts iguals

2 No No, la unitat està dividida en parts diferents

3 Sí Totes, ja que si repartim l'espai en 4 parts de la mateixa mida, encara que no sigui la mateixa forma i en
pintem 3 obtenim 3/4

4 No Aquestes dues figures no ho representen perquè no hi ha una divisió entre parts iguals, ja que són
diferents. (Isabel: La a i la c)

5 No No ho explica

6 No No són totes les parts iguals

7 No No ho és perquè es tracten de parts amb diferent mida

8 Sí Totes elles representen 3/4 del total de la superfície. Si repartim en 4 parts iguals la superfície de les
figures, la superfície marcada amb negre representa 3 parts de les 4 en les que hem fraccionat el total.

9 No No ho explica

10 No No són 3/4 perquè les parts no són iguals

11 No No, perquè no totes les parts són iguals

12 No No representa 3/4 ja que les 4 parts no són iguals

13 No No ho són perquè la unitat està dividida en parts desiguals (Isabel: marca la a i la c per això parla en plural)

14 No No perquè no totes les parts són iguals

15 No No explica res

16 No Aquestes no representen 3/4 perquè les proporcions no tenen les mateixes dimensions (Isabel: es refereix
a la a i la c)

17 No No ho explica

18 No Aquesta fracció no representa 3/4. (Isabel: fa més línies horitzontals al rectangle i diu 4/6)

19 No Les parts de la figura no tenen el mateix tamany i cada part d'una fracció ha de ser igual



Id Pregu Pregunta 4 (c)

20 No No ho representa perquè les parts no són iguals

21 No Les altres dues representacions no estan dividies en parts iguals  (Isabel: es refereix a la a i la c)

22 No No ho explica

23 No Les altres tres figures no representen 3/4 ja que estan dividides en parts desiguals, per tant, no podem
considerar-les fraccions (Es refereix a la a, la c i la d)

24 No No perquè no són parts iguals

25 No No ho representa, perquè les 4 parts de l'unitat no són iguals de mida.

26 No No són parts iguals. No = 3/4

27 No No, perquè les 4 parts no són iguals, i si ajuntem la primera barra amb la última es faria una de sencera,
que la fracció seria 2/3 i no 3/4

28 No Perquè l'última part és més petita i les parts fraccionades han de ser iguals.

29 No No són la representació de 3/4 perquè les diferents parts, no són iguals entre elles.

30 No No, perquè les parts no són iguals. N'hi ha dues més grans que les altres.

31 No No, no tenen la mateixa proporció

32 No No, perquè està dividit en 4 parts desiguals

33 No No són 3/4 ja que les parts en que estan dividides aquest rectangle no són iguals

34 No No ho explica

35 No No ho explica

36 No No la representa ja que el tamany de la línia de dalt i la de baix són més petites que les anteriors.

37 No Les parts no són iguals

38 No No representa 3/4 perquè les parts en què està dividida la figura no són iguals



Id Pregu Pregunta 4 (c)

39 No No, perquè les parts dividides del rectangle no són iguals

40 No Aquesta imatge no representa 3/4 perquè la figura està dividida en quatre parts, però no són iguals.

41 No No són iguals

42 No No explica res

43 No Totes les seves parts no són iguals. Hi ha parts més grans i d'altres més petites, per tant no es pot fer una
fracció, perquè el càlcul seria erroni.

44 No No, perquè totes les parts haurien de ser iguals

45 No No és una fracció, està dividit en 4 parts diferents entre elles

46 No No ho representa perquè no són quatre parts iguals



Id Pregunta 4 (a) Pregunta 4 (b) Pregunta 4 (c) Pregunta 4 (d)

1 No Sí No Sí

2 Sí Sí No Sí

3 Sí Sí Sí Sí

4 No Sí No Sí

5 Sí Sí No Sí

6 No Sí No No

7 No Sí No No

8 Sí Sí Sí Sí

9 No Sí No Sí

10 No Sí No Sí

11 Sí Sí No Sí

12 No Sí No Sí

13 No Sí No Sí

14 No Sí No Sí

15 No Sí No No

16 No Sí No Sí

17 No Sí No No

18 Sí Sí No Sí

19 No Sí No Sí

20 No Sí No No

21 No Sí No Sí

22 No Sí No Sí

23 No Sí No No

24 No Sí No No

25 No Sí No No

26 Sí Sí No No

27 Sí Sí No Sí

28 No Sí No Sí

29 No Sí No Sí

30 Sí Sí No No

31 No Sí No No

32 No Sí No No

33 Sí Sí No Sí

34 No Sí No No

35 No Sí No No

36 No Sí No No

37 No Sí No No

38 No Sí No No

39 Sí Sí No No

40 No Sí No No



Id Pregunta 4 (a) Pregunta 4 (b) Pregunta 4 (c) Pregunta 4 (d)

41 Sí Sí No Sí

42 No Sí No No

43 Sí Sí No Sí

44 No Sí No No

45 No Sí No Sí

46 No Sí No Sí



Id (b)
Sí/No

Pregunta 4 (b)

1 Sí Aquesta ho representa perquè la unitat està dividida en 4 parts iguals i s'han agafat 3 de les parts

2 Sí Sí, perquè la unitat està dividida en 4 parts iguals i d'aquesta 3 estan "pintades"

3 Sí Totes, ja que si repartim l'espai en 4 parts de la mateixa mida, encara que no sigui la mateixa forma i en pintem 3
obtenim 3/4

4 Sí Aquestes dues figures representen una fracció perquè les parts representades han de ser iguals a l'hora de dividir i
en aquestes figures (Isabel: la b i la d)

5 Sí L'àrea que tenen en negra correspon a les 3/4 del total

6 Sí 3/4. Sí perquè les parts (totes) són iguals

7 Sí Aquesta representa 3/4 perquè es tracten de quatre parts iguals, on en seleccionen 3. Per tant, agafen 3 parts de les
4 que hi ha.

8 Sí Totes elles representen 3/4 del total de la superfície. Si repartim en 4 parts iguals la superfície de les figures, la
superfície marcada amb negre representa 3 parts de les 4 en les que hem fraccionat el total.

9 Sí Perquè estan dividits en parts iguals

10 Sí Perquè de quatre parts pinta tres parts iguals

11 Sí Sí, perquè totes les 4 parts són iguals

12 Sí Sí que representa 3/4 ja que les 4 parts són iguals i només n'hi ha 3 de marcades (pintades)

13 Sí Aquestes representen  3/4 perquè han de ser parts iguals (Isabel: marca la b i la d, per això parla en plural)

14 Sí Sí, una figura dividida en 4 parts d'igual mida

15 Sí Aquesta fracció representa 3/4 perquè de quatre parts iguals n'hem escollit tres.

16 Sí Aquestes dues figures representen 3/4 perquè està dividit el total en 4 parts iguals i n'hi ha tres de pintades. (Isabel:
es refereix a la b i la d)

17 Sí 3/4. Han de ser parts iguals i per tant aquest rectangle està dividit en 4 parts iguals



Id (b)
Sí/No

Pregunta 4 (b)

18 Sí 3/4. Perquè hi ha 3 parts iguals pintades de 4 parts.

19 Sí 3/4. perquè cada part representada és igual, cap és més gran o més petita

20 Sí Sí que representa 3/4 perquè de les quatre parts iguals, n'hi ha 3 de pintades.

21 Sí Perquè de 4 porcions s'agafen tres iguals (Isabel: es refereix a la b i la d)

22 Sí Les parts són iguals, és la mateixa totalitat

23 Sí Representa 3/4 perquè és una figura geomètrica dividida en parts iguals.

24 Sí 3/4 perquè del total (denominador) hi ha 3 parts que en tinc

25 Sí 3/4. Perquè les 4 parts en què està dividida l'unitat són iguals. A més, d'aquí n'agafem 3 parts.

26 Sí Rectangles iguals. Sí = 3/4

27 Sí Sí que ho és perquè és un rectangle dividit en quatre parts iguals, 3 pintades i 1 sense pintar.

28 Sí Sí perquè la representació gràfica és igual

29 Sí Sí que són la representació de 3/4, ja que les parts són iguals

30 Sí Sí perquè el rectangle està dividit en quatre parts iguals i tres d'elles estan  acolorides

31 Sí Perquè el rectangle s'ha dividit en 4 parts iguals i n'hi ha 3 marcades i 1 no. La resta no poden ser fraccions, ja que
no són parts iguals de la unitat. (Isabel: La segona part de la resposta fa referència a les representacions dels
apartats a,b i d)

32 Sí Sí, perquè està dividit en 4 parts iguals

33 Sí La resta sí que representen 3/4 ja que el rectangle es divideix en 4 parts iguals, de les quals tres estan pintades de
color fosc (Isabel: es refereix a les opcions a, b i d)

34 Sí Ho representa ja que està dividit en parts iguals. En concret 4 parts de les quals 3 estan pintades.



Id (b)
Sí/No

Pregunta 4 (b)

35 Sí Aquesta imatge representa 3/4. Hi han quatre parts iguals, de les quals tres hi apareixen pintades.

36 Sí 3/4. Sí que ho representa perquè de 4 porcions; tres d'elles estan marcades, i del mateix tamany.

37 Sí Ho representa perquè les parts són iguals

38 Sí Aquesta és la figura que representa 3/4, perquè la figura està dividida en quatre parts iguals

39 Sí Sí, perquè la part ombrejada ocupa tres quartes parts del rectangle

40 Sí Aquesta imatge representa 3/4 perquè la figura està dividida en quatre parts iguals i estan pintades tres d'aquestes
quatre parts

41 Sí Totes les parts són iguals, per tant representa 3/4 en negreta

42 Sí Sí, perquè totes les parts són iguals

43 Sí Totes les seves parts són iguals. Hi ha 4 parts iguals però només n'hi ha 3 de pintades, per tant són 3 parts de 4 en
total.

44 Sí Sí, perquè representa que tens 3 parts de 4, totes iguals

45 Sí Si ho és, està dividit en 4 parts iguals i n'hi ha 3 de marcades

46 Sí Sí ho representa perquè totes les parts són iguals i hi ha 3 parts pintades de 4



Id Pregu Pregunta 4 (d)

1 Sí Aquesta ho representa perquè la unitat està dividida en 4 parts iguals i s'han agafat 3.

2 Sí Sí, per les mateixes raons que la a i la b. (Isabel: havia dit que la unitat està dividida en 4 parts iguals i de 4
parts iguals n'hi ha 3 de marcades)

3 Sí Totes, ja que si repartim l'espai en 4 parts de la mateixa mida, encara que no sigui la mateixa forma i en
pintem 3 obtenim 3/4

4 Sí Aquestes dues figures representen una fracció perquè les parts representades han de ser iguals a l'hora de
dividir i en aquestes figures (Isabel: la b i la d)

5 Sí L'àrea que tenen en negra correspon a les 3/4 del total

6 No No són totes les parts iguals

7 No No ho representa perquè els triangles són diferents i tenen diferent proporció.

8 Sí Totes elles representen 3/4 del total de la superfície. Si repartim en 4 parts iguals la superfície de les figures,
la superfície marcada amb negre representa 3 parts de les 4 en les que hem fraccionat el total.

9 Sí Perquè estan dividits en parts iguals

10 Sí Perquè de quatre parts pinta tres parts iguals

11 Sí Sí, perquè les 4 parts són iguals

12 Sí Representa 3/4 perquè el rectangle està dividit en 4 parts iguals i d'aquestes només tres estan marcades
(pintades)

13 Sí Aquestes representen  3/4 perquè han de ser parts iguals (Isabel: marca la b i la d, per això parla en plural)

14 Sí Sí, una figura dividida en 4 parts d'igual mida

15 No No explica res

16 Sí Aquestes dues figures representen 3/4 perquè està dividit el total en 4 parts iguals i n'hi ha tres de pintades.
(Isabel: es refereix a la b i la d)

17 No No ho explica

18 Sí 3/4 perquè hi ha pintades 3 parts iguals de 4 parts que hi ha.



Id Pregu Pregunta 4 (d)

19 Sí 3/4. Els triangles no tenen la mateixa forma però sí la mateixa superfície

20 No No perquè no està dividit en parts iguals

21 Sí Perquè de 4 porcions s'agafen tres iguals (Isabel: es refereix a la b i la d)

22 Sí Les parts són iguals, és la mateixa totalitat

23 No Les altres tres figures no representen 3/4 ja que estan dividides en parts desiguals, per tant, no podem
considerar-les fraccions (Es refereix a la a, la c i la d)

24 No No perquè no són parts iguals

25 No No ho representa perquè l'unitat està dividida en 4 parts que no són iguals

26 No No són triangles iguals. No = 3/4

27 Sí Si ho és perquè el rectangle està dividit en 4 parts iguals, 3 del qual estan pintades.

28 Sí Sí perquè la representació gràfica és igual

29 Sí Sí que són la representació de 3/4, ja que les parts són iguals

30 No No explica res

31 No No, no tenen la mateixa proporció

32 No No, perquè està dividit en 4 parts desiguals

33 Sí La resta sí que representen 3/4 ja que el rectangle es divideix en 4 parts iguals, de les quals tres estan
pintades de color fosc (Isabel: es refereix a les opcions a, b i d)

34 No No ho explica

35 No No ho explica

36 No No representa aquesta fracció perquè el tamany dels triangles no és igual



Id Pregu Pregunta 4 (d)

37 No Les parts no són iguals

38 No No representa 3/4 perquè no està dividida en quatre parts iguals

39 No No, perquè les parts dividides del rectangle no són iguals

40 No Aquesta imatge no representa 3/4 perquè les quatre parts en què està dividida la figura no són iguals.

41 Sí Totes les parts són iguals i n'agafen 3 de 4

42 No No, perquè no són iguals totes les parts

43 Sí Totes les seves parts són iguals. Hi ha 4 parts iguals però només n'hi ha 3 de pintades, per tant són 3 parts de
4 en total.

44 No No, perquè les parts haurien de ser iguals

45 Sí Si ho és, està dividit en 4 parts iguals i n'hi ha 3 de marcades

46 Sí Sí ho representa perquè totes les parts són iguals i hi ha 3 parts pintades de 4



IdPregunta 5

18

1/4 de cada pizza

2

3

5

7

8

9

10

11

13

16

19

21

23

25

26

27

28

29

30

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

1/4 de totes les
pizzes

1

3

7

13

19

22



IdPregunta 5

26

32

36

37

40

45

1/4 d'una pizza

14

3/4 de tres pizzes

2

4

5

8

9

11

12

15

20

23

24

31

34

36

38

41

Cap de les
anteriors

6

17

46



IdPregunta 6 (a) Pregunta 6 (b)

No

5 Perquè el nominador i el denominador són diferents, encara que el resultat
sigui el mateix (Isabel: ha posat 1/4 i 2/8 a sota les imatges)

9 Perquè la primera rodona està dividia en 4 talls i la seva fracció seria 1/4, i
perquè la segona rodona està divida en 8 talls i estan pintats 2 i la seva fracció
seria 2/8.

22 Es divideix la totalitat en parts iguals però no representen la mateixa fracció
(Isabel: Posa 1/4 i 2/8 a sota el cercle que toca)

28 La A ens representa 1/4. La B ens representa 2/8. (Isabel: A és el primer cercle,
el d'un 1/4 i B és el segon, el de 2/8)

35 No representen la mateixa fracció perquè no són iguals, és a dir, la primera
fracció és més petita que l'altre, aleshores no representen la mateixa fracció.

43 No representen la mateixa fracció perquè, tot i que són de la mateixa mida,
estan dividides en parts diferents, i la porció que en falta també és diferent.
(Isabel: escriu 1/4 i 2/8 a sota el cercle que toca)

Sí

1 Sí que representen la mateixa fracció, ja que són equivalents.
(Isabel:L'estudiant ha posat 1/4 i 2/8 = 1/4)

2 Sí, representen la mateixa fracció si la simplifiques, el 2/8 passa a 1/4, la
mateixa fracció que la primera. Són equivalents. (Isabel:  a sota els cercles ha
posat 1/4 i 2/8)

3 Sí ja que les dues fraccions són equivalents, 1/4 és la simplificació de 2/8



IdPregunta 6 (a) Pregunta 6 (b)

4 Sí que representen la mateixa fracció perquè són equivalents, és a dir, 1/4 i 2/8
són equivalents perquè si simplifiquem 2/8 ens dóna 1/4

6 Perquè són equivalents

7 Perquè la fracció 1/4 és la fracció simplificada de 2/8. Però es pot observar que
en el conjunt del dibuix la fracció pot semblar diferent, tot i que són
equivalents.

8 1/4 = 2/8

10 1/4 = 2/8

11 Perquè en la figura 1 apareix 1/4 i en la figura 2 apareix 2/8. Per tant apareix el
mateix tros pintat amb la diferència que està més dividida la figura 2. (Isabel:
La figura 1 és la representació d'1/4 i la figura 2 és la de 2/8)

12 Són la mateixa fracció ja que la primera representa 1/4 i la segona 2/8, i
aquestes fraccions són equivalents, és a dir, tenen el mateix resultat.

13 Perquè 2/8 és una fracció equivalent a 1/4

14 Sí, perquè és la mateixa fracció simplificada. (Isabel: Posa 1/4 i 2/8 a sota del
dibuix que toca)

15 Sí perquè si la segona fracció la simplifiquem ens quedarà 1/4, el mateix
resultat que la primera. Per tant, aquestes dues fraccions són equivalents.
(Isabel: posa 1/4 i 2/8 a sota el dibuix que toca)



IdPregunta 6 (a) Pregunta 6 (b)

16 Si 2/8 la simplifiquem, és a dir, dividim el numerador i el denominador pel
mateix número (en aquest cas 2) ens dóna 1/4 --> 2/8 : (2) = 1/4 (Isabel: Posa
1/4 i 2/8 a sota del cercle que toca)

17 Sí són la mateixa fracció, ja que són equivalents

18 Perquè si multipliquem la primera fracció (1/4) pel mateix numerador i
denominador (2) ens dóna la segona fracció (2/8) i així a la inversa també.
(Isabel:Posa 1/4 i 2/8 a sota del cercle que toca i divideix el cercle de 1/4 en 8
parts)

19 Sí, perquè la segona imatge representa la mateixa que la primera però amb
més parts. La primera està simplificada. 2/8 : 2 --> 1/4 (Isabel: representa els
dos cercles, 1/4 i 2/8 però posant els quarts de costat i diu que hi ha el mateix
tros pintat)

20 Perquè una es pot expressar 1/4 i l'altra 2/8. Si busquem una relació entre les
dues fraccions, veiem que la segona és el doble de la primera.

21 Perquè són fraccions equivalents

23 La imatge 1 representa la fracció de 1/4 i la 2 de 2/8. Es tracta de dues
fraccions equivalents que, tot i ser nombres diferents, representen la mateixa
fracció. 1/4 = 1x2/4x2 = 2/8 fracció equivalent.

24 Perquè és una fracció equivalent

25 Perquè la segona fracció és múltiple de la primera. És a dir, si la simplifiquem
veiem en realitat que representa 1/4. (2/8 = 1/4)

26 Perquè 1/4 = 2/8. (Isabel: hi ha una fletxa que va de l'1 al 2 i una del 4 al 8 i
posa x2)



IdPregunta 6 (a) Pregunta 6 (b)

27 Perquè 1/4 és el mateix que 2/8, són equivalents

29 Són la mateixa fracció ja que 2/8 si ho simplifiquem són 1/4

30 Sí, perquè són fraccions equivalents. Per comprovar-ho també podem dividir
cada fracció (1:4 i 2:8) i ens adonarem que el resultat és el mateix (0,25).
(Isabel: Posa les fraccions 1/4 i 2/8 i una fletxa de l'1 al 2 i una altra del 4 al 8
amb un x 2)

31 Si simplifiquem 2/8 ens queda 1/4. (Isabel: escriu 1/4 i 2/8 a sota de cada
cercle que toca)

32 Perquè són fraccions equivalents, és a dir, si simplifiquem la fracció 2/8 (la
dividim per dos) tindrem 1/4 per això en diem que són equivalents perquè
proporcionalment són iguals. Per exemple, 1/4 és equivalent a 100/400.
(Isabel: mirar proporcionalitat)

33 Encara que el cercle està dividit de forma diferent, un en 4 parts i l'altre en 8,
l'espai que està marcat és igual. D'això diem que són dues fraccions
proporcionals.

34 És la mateixa part de la mateixa circumferència, tot i que dividit de forma
diferent.

36 Perquè a les dues imatges és la representació 1/4, tot i que en la segona
rodona el 1/4 estigui dividit si ajuntes en forma 1/4

37 Sí perquè 2/8 = 1/4. Si simplifiques el 2/8 et queda 1/4

38 Perquè la primera figura està dividida en quatre parts de les quals tenim en
compte una, per tant, 1/4 i la segona està dividida en 8 parts de les quals tenim
en compte dos, per tant, 2/8. Així doncs, ambdues fraccions tenen la mateixa
relació, tan sols s'ha multiplicat en la primera fracció per 2 i dóna la fracció 2/8,
però la divisió d'ambdues fraccions és la mateixa.



IdPregunta 6 (a) Pregunta 6 (b)

39 Sí, perquè encara que els cercles estiguin dividits de diferents maneres,
signifiquen el mateix, ja que 2/8 és el mateix que 1/4. 2/8--> simplificació -->
1/4. Ocupa el mateix espai.

40 Aquestes imatges representen la mateixa fracció perquè en la primera imatge
hem pintat 1/4 de la fracció i en la segona hem pintat 2/8, les imatges són
iguals, l'únic que varia són les parts en què es divideix la figura, que es duplica.
En la primera imatge en pintem una part, en la segona dues i com que el total
de la segona és el doble de la primera és igual. En totes dues agafem 1/4.

41 Perquè 1/4 = 2/8

42 Perquè per molt que una imatge estigui dividida en més parts, el resultat final
acaba sent el mateix

44 Sí perquè una és el doble de l'altre 1/4 i 2/8

45 Perquè són proporcionals i equivalents. La suma de les dos parts pintades del
cercle dividit en 8, equival a la part pintada del primer cercle.

46 Perquè la segona imatge està dividida en el doble de parts que la primera i està
pintada el doble que la primera. És a dir, de la primera hi ha 4 parts, la segona
el doble, 8. De la primera està pintada una part i la segona el doble, 2. (Isabel:
Escriu 1/4 i 2/8 a sota del cercle que toca)



Id Pregunta 7 explicació Pregunta 7
imatge

1 Els hi explicaria que com que el tamany de la pizza no és el mateix, la fracció no és equivalent.

2 Perquè la unitat no és la mateixa, la pizza és més gran que la pizzeta

3 Li diria que cal que els trossos siguin iguals per poder-la sumar, perquè si ell enganxa 1/2 pizza
gran amb 1/2 de petita no queda una pizza ben feta.

4 Doncs li diria que no es pot sumar perquè 1/2 de pizza gran no és la mateixa quantitat que 1/2 de
pizza petita.

5 Sí que es pot sumar

6 No es poden sumar perquè han de ser del mateix tamany

7 No es podrà sumar perquè les proporcions de la pizza no són iguals, ja que si intenta ajuntar la
pizza petita amb la gran no seran iguals.

8 Fer entendre que per sumar diferents fraccions hem de partir de superfícies iguals. No podem
sumar o restar cossos de diferent tamany.

9 Els diria que el tamany no és el mateix i els ensenyaria la divisió de cada pizza (més petita i més
gran), per tant, les fraccions no són equivalents

10 Amb una representació gràfica, no és el mateix tros, no són parts iguals i per tant no es pot sumar.



Id Pregunta 7 explicació Pregunta 7
imatge

11 Amb un gràfic perquè veigués que la meitat de la pizza gran és major que la meitat de la pizza
petita.

12 Li explicaria que com que les pizzes tenen diferent mesura, una és més gran que l'altra, les mitges
parts no són iguals i, per tant, no es poden sumar

13 Amb una representació gràfica, perquè vegi que són de diferent tamany i per això no podem
sumar-les.

14 Amb una explicació gràfica on es faria el següent dibuix: La pizza gran i la pizza petita no són iguals
i per sumar-les han de tenir la mateixa mida.

15 Perquè la unitat de les pizzes no equivalen al mateix i, per tant, els trossos de pizza no són iguals.
Per reforçar aquesta idea els hi diria que tampoc es poden sumar pomes amb peres.

16 Fent representació gràfica de la pizza gran i la petita i veure que si juntes els mitjos no es
correspon.

17 Hauríem d'explicar que només ho podríem sumar si les parts tallades de les dos pizzes són iguals
de grans. Com que no és així, li explicaríem que és impossible sumar-ho per no tenir la mateixa
proporció.

18 Perquè per sumar les dues pizzes han de ser del mateix tamany, és a dir han de tenir totes les
parts iguals

19 Li diria que per sumar-les, les dues pizzes haurien de tenir el mateix tamany.

20 No es pot sumar perquè el tamany(mida)de les pizzes no és el mateix.La meitat d'una pizza no és
el mateix que la meitat de l'altra, ja que en proporció sempre hi hauria més tros de pizza a la pizza
gran que la petita encara que les parteixis per la meitat



Id Pregunta 7 explicació Pregunta 7
imatge

21 Li diria que tot i que siguin els mateixos números no tenen la mateixa grandària. Els hi posaria un
exemple visual.

22 Perquè les parts no són iguals, per tant no podrem sumar diferents porcions.

23 Li explicaria de manera que hauria de dibuixar les dues pizzes, una més gran que l'altra i d'aquesta
manera veuria que no és el mateix menjar-se 1/2 d'una pizza que de l'altra per tant no es podrien
sumar.

24 Els hi faria a través d'un exemple quotidià, que els trossos de pizza no tenen la mateixa mesura, és
a dir, que no et plena igual un tros de la pizza gran que de la pizza petita, i per tant no poden anar
juntes. Els hi recordaria quan feien les sumes simples (pomes amb pomes i peres amb peres)

25 Li diria que per sumar fraccions la seva unitat ha de ser la mateixa, és a dir, encara que siguin la
mateixa fracció no representen la mateixa mida de la pizza.

26 Dient que les parts no són equivalents, que 1/2 de pizza gran és 1/4 de pizza petita.

27 No es pot sumar perquè no són iguals, per poder sumar-se haurien de ser les dues grans o les
dues petites.

28 Li dibuixaria una pizza molt gran i una de molt petita i li explicaria de que no és el mateix tamany i
que per tant no es pot sumar.

29 Li explicaria que al ser una pizaa més gran que l'altra, no es poden sumar les dos meitats, ja que
no són parts iguals pel que fa la seva forma física.

30 Li explicaria a partir de dibuixos, i li diria que no és el mateix, ja que la grandària de les dues pizzes
varia. Per tant, no són parts iguals i per aquest motiu no es poden sumar.



Id Pregunta 7 explicació Pregunta 7
imatge

31 Explicaria que les mesures de la pizza gran no són les mateixes que la pizza petita, per tant no
podem sumar diferents mesures.

32 Primer de tot ho dibuixaria i li explicaria que per poder sumar fraccions han de ser iguals, com que
veuria la diferència li demanaria si són iguals i llavors exemplificaria amb més exemple com es pot
sumar 1/2 pa amb 1/2 llapis? Acabaria dient: En Jordi i en Pau es poden sumar? I en Pau i dos
Paus? I llavos ho aplicaria a les fraccions (en el cas que fossin de cicle superior es podria començar
a sumar amb denominadors diferents)

33 Li explicaria que per poder sumar dues fraccions necessitem que els objectes del qual agafem les
dues fraccions han de ser iguals. Demostraria dibuixant les pizzes a la pissarra, si no quedés clar
també podríem fer-ho més visual amb fulls de diferents mides.

34 Explicant-li que la mida és diferent i que per sumar-ho han de ser de la mateixa mida. Posant
exemples visuals.

35 Perquè a l'hora de comprovar el resultat no dóna el mateix, perquè no són iguals respecte al
tamany

36 Explicaria al nen que no és el mateix menjar 1/2 de pizza gran perquè el tamany no és igual que el
de 1/2 pizza petita. Intentaria agafar un plat gran i un de petit i li demostraria la diferència de
tamany

37 1/2 pizza gran, 1/2 pizza petita--> No es pot sumar 1/2 de una pizza gran que de una pizza petita.
Diferents denominadors.

38 Doncs que tot i que la fracció és la mateixa les parts en què està dividida cada pizza no són iguals.

39 En el nen li explicaria que la pizza gran no és el mateix que la pizza petita, perquè quan ell en
menja una de gran es queda més tip que quan es menja una de petita. Per tant la meitat de cada
pizza no són el mateix. (M'ajudaria d'exemples amb objectes)

40 No es pot sumar perquè les figures no són iguals de mida i per sumar-les han de tenir la mateixa
mida.



Id Pregunta 7 explicació Pregunta 7
imatge

41 Ens repartim 1/2 de pizza gran i 1/2 de pizza petita per a cadascú. Quan la mare ens pregunta
arribant a casa quanta pizza hem menjat, què li diríem? 1/2 pizza gran i 1/2 pizza petitat, perquè
no podríem dir que hem menjat 2/2 = 1 pizza. Si diguéssim de quina mida li diríem, de la gran o la
petita si no seria cap de les mides que hem menajt?

42 Li diria que per molt que siguin els dos 1/2 de pizza, una pizza és d'un tamany i l'altre d'un altre
tamany i que al ser diferents no es pot sumar.

43 Perquè no tenen la mateixa mida i no és igual. Per sumar-les haurien de tenir la mateixa mida.
Perquè no es tracta de trobar el conjunt, sinó la quantitat de cadascuna i com que les parts de la
gran són més grans que la petita no es pot sumar.  -->Sinó, la possibilitat és fer el mcm.

44 Perquè no es poden sumar pomes amb peres, això vindria a dir que per poder sumar, les pizzes
haurien de ser del mateix tamany. Al ser de diferent tamany fa que siguin diferents.

45 Perquè les dues pizzes tenen una mida diferent i per tant els trossos que en treurem seran
diferents. Els hi preguntaria si creuen que menjaran la mateixa quantitat de pizza si mengessin 1/2
de la gran i 1/2 de la petita.

46 Encara que siguin la mateixa quantitat en cada pizza el tamany de les porcions de pizza són
diferents i per tant quedaria descompensat. No és el mateix menjar mitja pizza gran que mitja
pizza petita.



Id Pregunta 7 imatge
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Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

1 2 No ho explica (Isabel: ha fet la suma  i li dóna 187/104, després ho
ha tatxat tot)

2 No contesta No explica res

3 2 12 s'apropa molt a 13 i 7 a 8, per tant si els dividissim donarien un
nombre molt proper a 1, ja que 13/13 és 1 i 8/8 també. Sumant dos
nombres propers a 1 l'estimació és 2.

4 No contesta No explica res

5 2 12/13 és molt proper a 1.
7/8 és molt proper a 1.
Sumats s'aproximen a 2

6 No contesta No explica res

7 2 He buscat el decimal corresponent a les dues fraccions i com que el
numerador sempre és més gran que el denominador mai s'acosta a
l'1, per tant totes dues sumades em donen 2.

8 No contesta No explica res

9 2 Perquè 13/13 = 1 i 12/13 s'apoximaa 1. 8/8 és 1 i 7/8 s'aproxima a
1. 1+1 = 2



Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

10 2 Perquè 12/13 és casi 1, 13/13=1 + 7/8 que també és casi 1 = 8/8. La
suma s'aproximarà a 2.

11 No contesta No explica res

12 2 12/13 -->13/13 =1. 7/8 -->8/8 =1 . 1+1 =2

13 21 Com que 12/13 és quasi 13 i 7/8 és quasi 8, he sumat 13 + 8 = 21

14 No contesta No ho explica

15 No contesta No ho explica

16 Estaria entre 1 i 2 ja que cap de les dues ens dóna un total sencer

17 No contesta No explica res

18 2 En el cas que fos 13/13 i 8/8 seria 1 en cada cas, llavors com que el
numerador és més petit, ha de ser més gran que 1 o aproximat.



Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

19 2 Com que 12 s'acosta a 13 i 7 a 8, el nombre que falta serà 1 + 1 (13-
12 i 8 - 7)- Així el resultat més aproximat és 2.

20 No contesta No explica res

21 2 No explica res

22 19 Hem de reduir denominadors. 8Isabel: intenta fer la suma fent el
mcm però no s'en surt, veure imatge)

23 No contesta No ho sé fer

24 No contesta 12/13+7/8 = 96/104+104/104 =200/104

25 2 He fet la representació gràfica de la mateixa unitat, només que
cadascuna està fraccionada en diferents nombres. Però a l'hora de
marcar el numerador, m'he adonat que s'agafa la mateixa
quantitat, per tant, si ho sumo dóna 2.

26 No contesta No hi ha cap correcte aproximadament a 2. (Isabel: veure imatge)

27 2 12/13 és quasi 1 i 7/8 també. Per tant, la suma de les dues ha de
donar un nombre que falti poc per a arribar a 2, és a dir, ha de
donar 1, (i més gran que 5) (Isabel: després de l'1 ha psoat una
coma, dient que ha de donar 1 coma alguna cosa…)



Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

28 No contesta 12/13 + 7/8 =

29 2 96 /104 + 91 /104 = 187 /104. 13 x 8 =104 . 13--> nombre primer

30 12/13 + 7/8 = 96 /104 + 91/104 = 187 / 104. El resultat d'aquesta
operació està entre 1 i 2. (Isabel: ha marcat les dues opcions, 1 i 2)

31 2 A les dues fraccions només els hi queda una part per arribar a la
unitat. La suma de les dues és 2.

32 2 Isabel: Mirar imatge

33 2 12/13 és pràcticament una unitat sencera, i el mateix ens pass amb
7/8. Per tant, arrodonim les dues figures a 1.

34 No contesta No explica res

35 No contesta No explica res

36 1 Perquè en les dues fraccions els falta una part per ser complertes



Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

37 2 12/13=1, 7/8 = 1. 1+1=2

38 No contesta 12/13 + 7/8 =

39 2 Considero que és 2 perquè si de 13 n'agafem 12 em queda 1 i si de
8 n'agafem 7 en torna a quedar 1. I si ho sumem són 2.

40 No contesta No explica res

41 2 El denominador en tots els casos és superior al numerador, per
tant, com a màxim ha de donar 2. Com que els numeradors són
només un nombre inferior al denominador o sigui gairebé al total,
s'ha d'apropar al total de 2.

42 No contesta No explica res

43 No contesta 12/13 + 7/8 = 96 /104 + 81/104 = 177/104 =  He buscat el mcm de
13 i 8 i llavors he fet l'operació multiplicant 12 x 8 = 96 i 13 x 7 = 81
i ho he sumat perquè el denominador ja era el mateix, però no
me'n recordo de simplificar.

44 No contesta No explica res

45 No contesta No explica res



Id Pregunta 20 Pregunta 20 (b) Pregunta 20 (c)

46 1 Perquè ho he sumat i després he intentat fer la divisió. Com el
numerador era més petit que el denominador he deduit que dóna
0, algu i per tant el que s'aproxima és 1. (Isabel: hi ha coma depsrés
del 0)



Annex 3: Exemples de taules d’Excel per reorgantizar les dades fins a trobar les categories
definitives

Pregunta 3

Pregunta 11 (c)



Pregunta 11 (f)













































Annex 5: Exemples de taules d’Excel per a reorganitzar les dades fins a trobar les categories definitives en l’anàlisi de la seqüència

Suma de fraccions



Significat de fracció



Annex 6: Exemples de taules d’Excel per reorganitzar les dades a l’hora d’analitzar les relacions entre el qüestionari i la seqüència

Comparació de fraccions



Equivalència de fraccions



Annex 7:

Interpretacions de fracció en els diferents continguts  (seqüència d’activitats)

Contingut
Comparació
part-tot Repartiment Operador Mesura Raó

Sense
inerpretació

Signficat 24 2 1 0 0 0
Equivalència 4 0 0 0 0 2
Comparació denominadors iguals 3 0 0 0 0 4
Comparació numeradors iguals 0 0 0 0 0 0
Comparació denominadors i
numeradors diferents 1 0 2 0 0 0
Comparació amb la unitat 0 0 0 1 0 2
Suma fraccions amb denominador
igual 6 0 0 0 0 8
Suma fraccions amb denominadors
diferents 0 0 0 0 0 3
Resta fraccions amb denominador
igual 3 0 0 0 0 9
Resta fraccions amb denominador
diferents 0 0 0 0 0 2
Multiplicació 0 0 0 0 0 2
Divisió 0 0 0 0 0 2

41 2 3 1 0 34 81 TOTAL
50,62% 2,47% 3,70% 1,23% 0,00% 41,98%



Contingut
Símbols

matemàtics Imatge
Expressió

verbal Context real Objectes

Signficat 16 13 6 13 1

Equivalència 5 3 0 2 0
Comparació denominadors
iguals 5 2 0 2 0
Comparació numeradors iguals 0 0 0 0 0
Comparació denominadors i
numeradors diferents 2 1 1 0 0
Comparació amb la unitat 3 1 0 0 0
Suma fraccions amb
denominador igual 6 5 0 4 0
Suma fraccions amb
denominadors diferents 2 0 0 0 0
Resta fraccions amb
denominador igual 5 2 0 2 0
Resta fraccions amb
denominador diferents 0 0 0 0 0
Multiplicació 1 0 0 0 0
Divisió 1 0 0 0 0

46 27 7 23 1 104
44,23% 25,96% 6,73% 22,12% 0,96%

Representacions  en la seqüència d’activitats
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