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MATEMÀTIQUES  1ESO INSTITUT LA FERRERIA 
ORIENTACIONS PER A L’ESTIU. CURS 2018-19 

 
A continuació us proposem un llistat de recursos  d’internet de l’àmbit matemàtic on podreu 
trobar des d’explicacions teòriques a exercicis (proposats, resolts o autocorrectius) així com 
calculadores online o reptes matemàtics. Podreu repassar i treballar el que heu fet al llarg 
del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves. 
 

1. ONMAT: http://www.onmat.cat/ Teniu assignats al vostre Onmat un seguit d’steps 

activats autocorrectius de diversos temes. 

 

2. CANGUR: http://www.cangur.org/ La prova Cangur és una activitat matemàtica 

impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i 

motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a Catalunya organitza des de 1996 la 

Societat Catalana de Matemàtiques. Amb un format de concurs individual, l’objectiu 

autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-

se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i 

l’enginy que en coneixements matemàtics específics. Va adreçada als alumnes de 

primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquestes “altres matemàtiques” també 

les podeu practicar a partir de propostes que trobareu a la web del Cangur. 

 

3. ACTIVITATS JCLIC:  https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada 

per centenars d'aplicacions tant de primària com de secundària i inclou moltes àrees 

curriculars a part de les  matemàtiques.  

 

4. MATESFACIL: https://www.matesfacil.com/ Teoria, exemples, exercicis i problemes 

resolts pas a pas de matemàtiques per a  secundària i  batxillerat. També hi ha 

activitats  interactives. 

 

5. GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/ El GeoGebra no només pot ser utilitzat  per 

realitzar construccions o dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures, realitzar 

investigacions, com a calculadora científica o gràfica... 

 

6. CALCULADORES/APLICACIONS:  CalcMe:  https://calcme.com/ 

                                                           Photomath:   https://photomath.net/es/ 

A més, a les llibreries trobareu una gran varietat de quadernets d’estiu de matemàtiques: 
n’hi ha de diverses editorials (per exemple, Cruïlla i Santillana) i de tots els nivells. 

http://www.onmat.cat/
http://www.cangur.org/
https://clic.xtec.cat/
https://www.matesfacil.com/
https://www.geogebra.org/
https://calcme.com/
https://photomath.net/es/
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