
Fraccions



Tinc una taronja per a dos persones puc repartir 
aquesta taronja entre tots dos perquè ens toquin 
parts iguals? Què haig de fer per a repartir-la?



Quantes taronges tinc ara?



Puc partir la taronja per a repartir-la entre 
quatre persones?



Aquesta acció de repartir algun aliment entre més d'una 
persona té un nom, s'anomena fracció. Una fracció és 
quan agafem un objecte (unitat) i el repartim en diferents 
parts iguals. Imagineu que tenim una pizza o una síndria, 
oi que no ens la podem menjar tota sencera, doncs el 
que fem és partir-la en trossos i únicament agafar 
aquells que necessitem. Anem a veure un exemple...



D'una unitat podem 
extreure tantes parts 
iguals com ens sigui 
possible. Tot això es pot 
expressar amb llenguatge 
matemàtic mitjançant 
números. Per a poder 
interpretar-ho el número 
de la part de dalt de  la 
línia és el que agafem 
(numerador). El número de 
la part de sota 
(denominador) representa 
el nombre de trossos amb 
els quals hem partit 
l'objecte per a poder 
agafar només una part.



Per a interpretar una fracció primer hem de comptar les parts per les 
quals hem partit la unitat (denominador). Una vegada contades ens 
hem de fixar en les parts que ens diu que hem de treure (numerador).



La  unitat   
 1
  

                                   Un mig      
                                         1
                                         __       
                                          2
                               
                                    Un terç      
                                           1
                                          __
                                           3

                                   Un quart
                                          1
                                         __
                                          4

                                                               





Exercici
Busca una unitat per casa i divideix-la 
en totes les parts que vulguis. A 
mesura que ho vagis fent escriu en un 
paper la fracció corresponent, fes 
també un dibuix o una foto al costat 
d'aquesta.

Pots fer-ho tantes vegades com 
vulguis. Us recomano un aliment però 
si veieu que trobeu una altra unitat 
que us agradi també la podeu fer 
servir.

Si necessiteu tallar l'aliment demaneu 
ajuda a algú de la vostra família.


