
                              

                

Controlem les nostres despeses de la llar

Llicència:CC0 Public Domain

Objectius 

En acabar l'activitat l'alumnat ha d'extreure conclusions sobre les despeses de la seva llar i
proposar mesures per equilibrar l'economia domèstica, creant un full de càlcul on introdueixi
les despeses i les dades en que es realitzen, modificant i formatant la taula i les dades, fent
servir les fórmules per fer càlculs, amagant columnes i files, inserint gràfics per visualitzar
millor els resultats i formatant un pdf per mostrar els resultats.

Descripció de la proposta 

Per tenir controlades les despeses de la seva llar, l'alumnat ha de crear un full de càlcul on
introduirà diferents conceptes de despeses i les dates, ha de fer servir les fórmules per fer els
còmputs totals i mitjans i, gràfics per visualitzar i extreure conclusions per emprar mesures
d'estalvi a casa seva.
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Aspectes didàctics i metodològics 
Es dóna una  visió global del que farem des de l’inici de l’activitat i  es comparteixen amb
l’alumnat els criteris i indicadors d'avaluació de forma explícita i objectiva, així sabran
quin és el camí a seguir. La idea es fonamenta, en que l’avaluació guia l’aprenentatge.

El desenvolupament de l'activitat s'estructura de la següent manera:
Experimentació prèvia.
L'alumnat ha de portar un llista de les despeses de la seva llar en un mes concret. Es demana
que comentin en parelles quines són les diferents despeses que es generen en una llar.
La professora va recollint a la PDI totes les aportacions I fa comentaris sobre com agrupar
despeses semblant sota una mateixa llegenda.
Estructuració.
Un representant de cada parella  exposa a  la  resta de la  classe,  quines  són les  diferents
despeses que es generen en una llar. Cada grup aporta diferents tipologies de despeses en
funció dels membres de la família, el tipus d'habitatge o situació familiar.
La professora va recollint a la PDI les aportacions i explicant que les despeses s'hauran de
col·locar a les columnes (Camps) i les dades a les files (Registres).
Teorització.
S'explica com s'ha d'elaborar el full  de càlcul.  Mitjançant una guia amb tot el  que ha de
contenir i les preguntes que inviten a la reflexió; per escriure les conclusions raonades, les
mesures d'estalvi i compartir els resultats mitjançant el fòrum del moodle.
Experimentació enriquida.
L'alumnat ha d'elaborar:

❏ Un full de càlcul, on hi hagin desglossades les despeses de la seva llar en diferents camps I les
dades d'aquestes en diferents registres, modificant el tipus de dades i calculant els totals
mensuals i les mitjanes de cada concepte.

❏ Formatar i aplicar diferents estils i fer servir la formatació automàtica. Amagar les columnes i
les files relatives als conceptes i dades per deixar només els còmputs totals.

❏ Generar un gràfic de la despesa que s'hagi formatat I personalitzat.
❏ Configurar la impressió de manera que es visualitzin la taula i el gràfic centrats.
❏ Generar un pdf.
❏ Confeccionar el text amb les conclusions argumentades sobre les despeses de la seva llar I les

propostes de mesures per equilibrar l'economia, que han d'enviar al fòrum d'aquesta tasca.
❏ Contestar  a  3  companys/es  com a  mínim  esgrimint  arguments  sobre  les  propostes,  sent

respectuós en les valoracions, posant exemples propis.

Pel que es pot deduir d’aquesta forma de desenvolupament de l’activitat és que al darrera hi
ha  una  orientació i  una  acció  tutorial  acurada,  un  guiatge  i  un  assessorament perquè
l’alumnat pugui desenvolupar l’activitat de forma exitosa.
S'atén la diversitat, perquè:
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● Amb la guia de l’alumnat es propicia que tot el temps de classe sigui  espai de consulta al
professorat.

● Es facilitat l’ajuda entre iguals.
● S’estableixen rutines (passos a seguir) en el sentit de donar pautes per al desenvolupament

de l’activitat. 
● S’han  disenyat  i  s’utilitzen  materials  didàctics  diversos,  per  afavorir  tots  els  estils

d’aprenentatge. 

Es fomenten les  TAC (tècniques d’aprenentatge cooperatiu) i es cuida que hi hagi un  bon
clima relacional a l’aula, interpel·lant a l’alumnat a participar directament; es toca la fibra
perquè els veritables aprenentatges es fan des de dins.

L’estil docent es caracteritza per induir a l’alumnat a l’acció de manera conscient.
Es  parteix dels coneixements previs, estructurant i emmarcant els coneixements, donant
píndoles  de  teoria; que  és  el  bastiment que  serveix  per  a  la  construcció  de  nous
coneixements i la seva aplicació.
El  bastiment és l’ajuda, els suports, la informació que li donem perquè  resolgui el repte
cognitiu  proposat,  i  tots  els  passos  del  desenvolupament  de  l’activitat  el  portaran  a
l’experimentació enriquida.

Amb el fòrum i a l’aula, es fomenta la  interacció constructiva. Si es pregunten, s’ajuden,
veuen la reflexions dels altres i els treballs; aprenen més ràpid i millor perquè es tenen en
compte diferents punts de vista i aquestes forces unides milloren els resultats.

Recursos emprats 

LibreOffice
PDI de l'aula
Moodle COMPETIC 2. CFA Lluís Castells. Professora editora: M. Rosa Fernández
Fitxes pedagògiques   C6.COMPETIC. Competències Bàsiques en TIC per a l'FPA:
- C3 Estils i formats
- C5. L'assistent de funcions
- C6. Les gràfiques
- C7. Imprimir i desar la informació en diferents formats.
Guia per a la confecció de l'activitat  . Alumnat. Autoria: M. Rosa Fernández
Guia per al desenvolupament de l'activitat  . Professorat. Autoria: M. Rosa Fernández
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa la Competència C6. Tractament de la informació numèrica i de forma globalitzada
les competències: C3. Estils i formats, C5. L'assistent de funcions. C6. Les gràfiques i C7.
Imprimir i desar la informació en diferents formats.
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També es treballen la competència comunicativa i l'expressió escrita.

Els continguts i els processos que es desenvolupen són els següents:
- Desglossament a diferents camps dels conceptes de la despesa i als registres de les dades.
- Fusionat d'un Rang, per inserir un títol a la taula.
- Configuració i modificació de les tipologies de les dades de les cel·les.
- Aplicació de les diferents possibilitats de formatat-manual i automàtic- a l'àrea del full de
càlcul.
- Canvi de propietats de les cel·les, files, columnes i fulls.
- Introducció de funcions en el full, amb el suport de l'assistent de funcions.
- Ajustament de l'alçada i de l'amplada.
- Visualització i ocultació de files i columnes.
- Aplicació i modificació d'estils.
- Modificació de les propietats del full.
- Generació de gràfiques amb el suport de l'assistent.
- Modificació dels rètols de les dades i formatació de la sèrie de dades de la gràfica.
- Inserció de canvis personalitzant la gràfica.
- Aplicació de modificacions en la configuració de la impressió.
- Extracció de conclusions sobre les despeses de dades concretes.
- Proposta de mesures raonades per equilibrar l'economia domèstica.
- Ús correcte de l'expressió escrita.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Activitat dirigida a l'alumnat de COMPETIC 2, per desenvolupar part de la competència C6. 
Tractament de la Informació numèrica.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

L'activitat “Controlem les despeses de la llar” es pot aplicar als mòduls de matemàtiques de
GES 1 (Matemàtiques I) en funció dels coneixements TIC del professorat adaptant-la a un
nivell més bàsic de coneixements informàtics .
També  es  podria  utilitzar  al  mòdul  de  GES  2  “Medi  Ambient”  per  fomentar  un  consum
responsable,  incidint  i  profunditzant  en  les  reflexions  i  argumentacions  vers  el  consum
responsable.
Així com aplicar-la al mòdul optatiu de GES “Tecnologia de la Informació” a un nivell més
bàsic d'execució.

Documents adjunts
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Guia per a la confecció de l'activitat  . Alumnat. Autoria: M. Rosa Fernández
Guia per al desenvolupament de l'activitat  . Professorat. Autoria: M. Rosa Fernández

Autoria

M. Rosa Fernández Rosales. COMPETIC 2. C6. Tractament de la Informació Numèrica.
CFA Lluís Castells. Sant Boi de Llobregat.
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