
                                                                                       

Decidim el millor finançament. (Els escenaris en full de càlcul)

Objectius 

Quan acabin la unitat han d’escollir el millor finançament per la compra d’un cotxe, utilitzant
els escenaris en full de càlcul. Han de crear els escenaris, modificar-los al seu gust utilitzant
l’administrador d’escenaris i obtenir-ne una visualització amb l’informe de resultats.
Han de valorar la importància de saber-los utilitzar correctament per tal d’estalviar-se feina i
com a eina per poder fer comparatives de forma senzilla.

Descripció de la proposta 

Els alumnes hauran de crear 3 escenaris diferents amb les 3 propostes per a la compra d’un
cotxe a terminis.
D’entre totes les marques i models que s’han mirat ens hem quedat amb 3 possibles cotxes
que ens agraden, però l’hem de comprar a terminis, per tant hem de fer la comparativa de
com ens sortiria comprar cada model fent el mateix desemborsament inicial, però com que
tenen preus diferents la duració del préstec també serà diferent i per tant volem calcular la
quota del préstec i l’import total de cada cotxe per ajudar-nos a decidir.  

Aspectes didàctics i metodològics 

La metodologia de la sessió és la utilitzada normalment a l’aula, primer de tot la mestra fa la
introducció de l’activitat a realitzar, el que es demana sense explicar la teoria de com ho
farem, per tal de que els alumnes tinguin curiositat de com fer-ho.
Una vegada saben el que se’ls demana, la mestra explica de forma teòrica i pràctica com es
crea un escenari.

El desenvolupament de l’activitat és el següent: 
Una  vegada  fetes  les  explicacions  necessàries,  els  alumnes  comencen  a  fer  cerques  per
internet  per  trobar  els  preus  de  3  cotxes  diferents  que ens  agradin  i  que  ens  agradaria
comprar.
Una vegada tenim els preus dels 3 cotxes, pensem en quants anys volem tornar el préstec i
quins són els interessos que ens demana el banc per així poder buscar quina quota mensual
haurem de pagar fins a retornar el préstec i el preu final de cada cotxe.  
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Recull de resultats.

Cada alumne haurà de plantejar l’escenari per poder comparar l’import de la quota que haurà
de retornar al banc en cadascun dels 3 supòsits i per tant ha de decidir amb quin cotxe es
queda finalment.
També haurà de crear l’informe de resultats on es vegi el resum dels 3 escenaris.

Recursos emprats 

Utilitzarem internet per a buscar la informació que necessiten.
El programa Calc de Libre Office o Excel de Microsoft.
Els alumnes pengen l’activitat al Moodle de l’Escola.
Fitxes pedagògiques. COMPETIC 3. C6. Tractament de la informació numèrica. C10. Els 
escenaris  .
Guia de l’exercici per als alumnes.
Vídeo explicatiu.
Guia per al professorat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

El treball amb escenaris per tal de millorar la qualitat de l’anàlisi numèric.
Les competències que es treballen, són sobretot la C6. Tractament de la informació 
numèrica, les unitats 10 dels escenaris i la unitat 18 les taules dinàmiques.
C.4. Tractament de la informació escrita.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Activitat destinada als alumnes de COMPETIC 3.
Competència 6. Tractament de la informació numèrica.

Documents adjunts

Exercici per l’alumne. Autoria: Ester Vall Mercadé
Teoria per a l’alumne. Autoria Ester Vall Mercadé
Guia per al professorat. Autoria: Ester Vall Mercadé
Vídeo Explicatiu. Autoria: Ester Vall Mercadé

Autoria

Ester Vall Mercadé
CFA Les Bernardes. Salt
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https://youtu.be/WS3WI6lMR1M
https://www.youtube.com/watch?v=WS3WI6lMR1M&feature=youtu.be
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-3/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-3/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques

