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Educació Primària Cicle Superior 

BLOCS Numeració i càlcul. 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

Propietat commutativa 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU 
Les aparences enganyen i a vegades ens sorprenen els resultats d’un càlcul. Treballarem el % i la propietat commutativa de 
la multiplicació. 

IMATGE 

 
 
 

Enunciat: L’últim dia d’un viatge que vaig fer a terres llunyanes volia comprar-me un record . 
Fent un vol pels carrerons del barri vell del  poble en vaig trobar amb una botiga a on si veien aquestes 
dues samarretes a l’aparador: (Dibuix al document adjunt 53a) 
 
 
Després de totes les despeses que havia tingut ara el que volia era gastar el menys possible. Per tant,  
quina samarreta havia de comprar? 
 

ESPECIFICACIONS 
Quines operacions es fan quan es calcula el %. Descobrir com l’ordre dels factors no altera el producte i per tant la 
propietat commutativa de la multiplicació. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

1.3.5.- Percentatge d’una quantitat. 

10 € 

Paguem el 50% 
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PRESENTACIÓ Postals i cartes de viatges. 

MATERIAL calculadora 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB6.- Competència en comunicació lingüística.- Es treballa la funcionalitat del correu, diferències entre correu normal i electrònic. Parts d’una 
carta o postal... 
CB4.- Competència matemàtica: 
CM i CM2.- Plantejar-se i resoldre problemes.- Llegir i entendre l’enunciat i generar preguntes relacionades amb la situació- problema. Per què 
es el mateix el 50 % de 10 que el 10 % de 50 ? . Podem generalitzar o només és un cas particular ? Veure la finalitat de la propietat 
commutativa de la multiplicació quan es calcula el %. 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Coneixement del medi 
Àrea de llengua 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS  
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