
ANNEX 

A la taula següent  es detalla la correspondència entre el currículum vigent i els continguts 

matemàtics i sessions del projecte  

 

Currículum(DECRET 187/2015 de 25 

d’agost) 

Continguts matemàtics del projecte Sessions 

Estadística i atzar. 

Estudis estadístics  

Disseny d’investigacions i recollida 

de dades. 

Gràfics estadístics  

de barres, de línies i de sectors. 

Full de càlcul i eines TAC. 

Eines d’anàlisi de dades  

Mesures de centralització: mitjana, 

mediana i moda. 

Diagrama d’arbres 

Diagrama de barres 

Perfil topogràfic. 

Recull de dades en un full d’excel. 

Càlcul de mitjanes 

Valor màxim i mínim 

Fer un pressupost. 

1,3,6,8,15 

Numeració i càlcul 

Percentatges  

Càlcul. Augments i disminucions 

percentuals. 

Ús dels percentatges per resoldre 

problemes en contextos diversos. 

Percentatges de descomptes. 

Percentatges d’augment: IVA 

  

  

  

  

  

4,6,13 

Canvi i relacions 

Proporcionalitat directa i inversa  

Raons i proporcions per 

representar relacions entre 

quantitats. 

Representació (enunciat, expressió 

verbal, taula, gràfica, fórmula). 

Resolució de situacions amb 

magnituds proporcionals. 

Proporcionalitat directa e inversa. 

Relació de transmissió. 

Velocitat. 

  

12,14,15 



 

Proporcionalitat i semblança en 

figures de dues dimensions  

Angles, longituds i àrees. 

Escales. 

Ús de la proporcionalitat per a la 

resolució de problemes. 

  

Concepte de radi i diàmetre. 

Longitud de la circumferència. 

8,12 

Mesura 

Mesures indirectes (semblança, 

Tales i Pitàgores). 

Proporcionalitat i semblança en 

figures de dues dimensions  

Escales. 

Interpretació de mapes. 

Mapes topogràfics 

Escales 

7,9,10,11 

Contiguts del projecte relacionats amb el currículum. 

 

 

Seqüenciació d’activitats  

A continuació es detalla les activitats a realitzar durant les sessions d’aprenentatge. 

Sessió 1 

 La finalitat d’aquesta sessió es triar l’ equipament per muntar en bicicleta (casc, culot, calçat, 

etc). 

Han de fer una redacció  de quin és l’equipament obligatori que s’ha de portar per muntar en 

bicicleta i quin és l’equipament recomanable. Elaborar un petit informe on s’expliqui les 

característiques més rellevants de cada material, així com avantatges i inconvenients que 

presenten. 

Proposar entre 4 i 6  models diferents per a cada peça de l’equipament, especificant les botigues 

on es poden comprar i adjuntant la fotografia. 

 

Sessió 2 

 La finalitat ara és triar la botiga online per fer la compra de l’equipament. 

Han d’elaborar un recull d’enllaços de botigues online on es poden comprar tot el material 

necessari per a la  sortida en bicicleta, informar-se del cost addicional que aplica cada botiga per 

despeses d’enviament i, per últim, fer la tria i justificar la web online on faran la compra. 



Fer un diagrama d’arbre per comptar totes les opcions possibles d’equipar-se amb les diferents 

peces de la vestimenta trobades. Triar de totes les opcions anteriors quina formarà l’equip per 

muntar en bicicleta de cada component del grup. 

 

Sessió 3 

La finalitat d’aquesta sessió és fer un petit pressupost de l’equipament que han triat  per muntar 

en bicicleta. A partir del preu de cada peça de l’equipament que ha triat cadascú han de fer la 

mitjana d’aquesta, construir el diagrama  de barres corresponent i calcular la diferència entre el 

cost màxim i mínim de cada peça. 

 

 Sessió 4 

Ara l’objectiu és abaratir el cost de l’equipament  comprant en època de rebaixes. 

Han de calcular els preus trobats en sessions anteriors  aplicant el descompte que ofereixi la 

botiga en determinades èpoques de l’any. Elaborar una taula on constin les següents dades: el 

preu inicial i el preu amb descompte de cada peça de l’equipament per a cada component del 

grup, els diners que s’estalvien, tant individualment com entre tots aplicant el descompte i quin 

percentatge representa respecte el cost inicial. 

  

Sessió 5 

 Té com a propòsit triar el tipus de bicicleta més adequat per a la nostra sortida. 

Hi ha molts tipus de bicicleta en funció del terreny per on es circuli. Han de redactar  un informe 

sobre les modalitats de bicicleta, les seves característiques i terreny i activitat recomanats. 

Finalment, fan la tria més adequada a la nostra sortida. 

 

 Sessió 6 

 L’activitat pretén calcular el % de diners estalviats entre tots els components del grup si es 

compra la resta de material (bicicleta) en època de rebaixes. Calcular les mitjanes dels preus de 

les bicicletes amb IVA inclòs tant amb el preu inicial com una vegada aplicat el descompte. 

Conèixer els diners estalviats en la compra de les bicicletes i percentatge de descompte que 

representa respecte el preu inicial. Saber els diners estalviats tant individualment com entre tots 

els components del grup agrupant tant l’equipament com la bicicleta. Calcular el % de 

descompte que representa. 

  

 

 

 

 



Sessió 7 

 La finalitat és triar un itinerari per a la sortida. 

Prèviament han de triar dos recorreguts. Els dos trajectes han de tenir diferents nivells de 

dificultat, un ha de ser fàcil per als principiants i un altre amb un nivell de dificultat major per als 

veterans. De cada itinerari han d’indicar: punt de sortida i punt d’arribada, distància total, 

desnivell del terreny, mapa adjunt amb el recorregut marcat. 

  

Sessió 8 

 L’objectiu és treballar la geometria a través del càlcul de  nombres de  voltes que fan  les rodes 

de bicicletes per a fer tots dos  recorreguts. Han de saber fer dues taules, una per a cada 

recorregut, on consti el radi de cada bicicleta de cada component del grup, el nombre de voltes 

que haurà de donar la bicicleta de cada component del grup per fer tot el trajecte i el nombre 

mitjà de voltes entre tots els components del grup. 

  

Sessió 9 

 En aquesta sessió se’ls presenta  el recorregut que real de la sortida. Han d’interpretar el mapa 

fent constar: escala del mapa, kilòmetres totals recorreguts, llocs  amb  una major i menor 

altitud, i desnivell del terreny existent. 

De la mateixa manera que a la sessió anterior han de trobar el procediment per saber el nombre 

de voltes que hauran de donar les rodes de les seves bicicletes si fan tot el recorregut. 

  

Sessió 10 

 En aquesta sessió interpreten  el mapa topogràfic del recorregut més acuradament. Prèviament 

han de fer  una petita descripció sobre  què és un mapa topogràfic i en quines situacions és més 

adient utilitzar aquests tipus de plànols. Tot seguit ja poden elaborar el perfil topogràfic del 

nostre recorregut.  Donar resposta a: saber dir entre quins punts és més fort el pendent, a quina 

altitud es troben quatre punts distribuïts de forma aleatòria, distància entre aquests, donada 

una distància fixa entre dos punts, saber fer l’escala a la que està construït el mapa. 

Sessió 11 

 Els alumnes han de fer les mateixes activitats que a la sessió anterior, però utilitzant el mapa 

del recorregut que ells han triat. 

  

Sessió 12 

 Aquí han d’interpretar i aplicar la fórmula de  la relació de transmissió, relacionant el concepte 

de relació de transmissió amb la que ells han utilitzats en diferents trams del recorregut: un de 

pla, un de forta pendent ascendent i un de pendent descendent. Calculant en cada situació, la 

distància recorreguda en cada pedalada. I viceversa, donada una distància fixa, calcular el 

nombre de pedalades que s’han de fer per a cada relació de transmissió per recorre-la 



  

 Sessió 13 

 L’objectiu és elaborar una dieta adequada per al dia de la sortida. Anteriorment han de cercar 

informació de la piràmide d’aliments, racions diàries recomanades en la ingesta diària de 

nutrients i conseqüències d’una mala alimentació. 

 

 Sessió 14 

 Han de localitzar diferents empreses de lloguer de bicicletes ubicades a la zona de l’itinerari per 

fer una comparativa dels preus i serveis ofertats. Posteriorment, utilitzant aquests criteris, han 

de justificar l’elecció de l’empresa i fer el pressupost total de la sortida segons la tria feta. 

  

Sessió  15 

 Després d’haver fet la sortida, han de relacionar en quins trams del recorregut han anat més 

lents i en quins més ràpid amb el mapa topogràfic treballat en sessions anteriors. 

Tasques: Cronometrar el temps emprat en cada parada efectuada de la ruta, mesurar la 

distància de cada zona utilitzant el mapa i l’escala donat,  trobar la velocitat de  cada component 

a cada tram i finalment trobar la velocitat mitjana tant de cada component del grup com del 

conjunt. 

Poden ampliar aquesta activitat aquells grups que es descarreguin alguna aplicació al mòbil que 

marca el recorregut fet, distància recorreguda, velocitat mitjana, el temps transcorregut i fins i 

tot les calories gastades durant l’activitat. Poden acabar comparant aquests resultats amb els 

que han obtinguts amb els seus càlculs. 

 

Avaluació 

Un cop realitzada cada sessió hauran d’omplir una rúbrica relacionada amb la dinàmica i 

organització:a cada sessió s’ha d’anotar (en un diari d’aula) l’objectiu de la sessió, què han fet, 

què ha quedat pendent de fer, si han participat tots els components del grup, si ha sorgit algun 

conflicte i com s’ha resolt. Per últim,s’ha de valorar el resultat final d’aquella sessió i han de 

decidir quins  companys de grup han treballat més a cada sessió, i els que no han treballat o la 

seva actitud ha estat negativa. 

Individualment, han de fer una reflexió sobre la seva aportació al grup; si han cooperat, si han 

estat responsables, si han participat en el procés de presa de decisions, i valorar la quantitat i 

qualitat de la feina que ells han aportat al seu grup. 

Com que considerem interessant que l’alumnat conegui quins ítems valorarà el tutor del 

projecte, també està a l’abast de l’alumnat, la rúbrica d’avaluació que utilitzarà el profesor. El 

docent donarà importància no tan sols als resultats, si són correctes, sinó també a la puntualitat 

i correcta presentació de les sessions. Al grup se li dóna l’opció de modificar els procediments 

de resolució que hagin estat erronis per uns altres que els permeti arribar a la solució correcta. 

Llavors el professor modificarà la nota que havien tret a la  primera entrega  



 

Volem remarcar als alumnes que la part més valorada és la constància, l’esforç i la dedicació. El 

fet d’arribar al primer intent al  procediment òptim, és secundari; és únicament un ítem més de 

tots els que s’avaluen. 

 La nota final del projecte és la mitjana de totes les sessions, juntament amb l’exposició oral. 

En aquesta es prioritza si la presentació està complerta, si els textos i les imatges estan ben 

triades, si les exposicions dels continguts han estat clares i si domina el llenguatge corporal i 

s’expressa amb claredat. 

 

Rúbrica d’autoavaluació 

 

 T'has negat a 

participar i/o han 

molestat o distret la 

feina dels teus 

companys.  

Has participat 

poc, no has 

aportat gaires 

idees.  

Has participat 

aportant idees i 

has fet 

observacions 

oportunes.  

Has participat 

molt activament 

aportant idees, 

fent 

observacions 

molt 

interessants per 

aconseguir uns 

resultats òptims  

 

Coopera

ció 

    

 

 

 No has fet la teva 

part de la feina.  

Cal recordar-te 

sovint que has 

de fer la feina. 

Molt poques 

vegades la fas 

de manera 

autònoma.  

Normalment fas 

la feina que et 

pertoca. Poques 

vegades cal 

recordar-t'ho.  

Sempre fas la 

part de la feina 

que tens 

assignada. Mai 

cal recordar-

t'ho.  

Responsa 

bilitat 

    

 



 

 

 No escoltes ni 

acceptes les 

opinions dels 

companys. 

Escoltes i 

acceptes el que 

diuen els 

companys  

Escoltes els 

companys i 

proposes 

alternatives. 

Escoltes els 

companys, 

argumentes les 

teves opinions i 

valores les dels 

altres. 

Presa de 

decisions 

    

 

 

 Gens Poc Bé Molt 

Dedicació, temps 

i esforç 

    

Aportació d'idees     

Pulidesa i qualitat 

de la feina 

aportada 

    

Actitud i 

implicació en la 

qualitat del 

resultat final 

    

Quantitat de la 

feina aportada al 

grup 

    

Qualitat de la 

feina aportada al 

grup 

    

 

 

 

 



 

 

 

Rúbrica de coavaluació 

 

 Molt bé bé Correcte Poc 

correcte 

Poc o gens 

satisfactori 

Preparació del treball i 

repartiment de les 

tasques. 

     

Nivell d'assoliment de 

les propostes de treball 

     

Revisió consensuada i 

dialogada dels resultats 

obtinguts 

     

Heu publicat i 

compartit els treballs de 

la sessió (presentació, 

blog,...) 

     

 

 Molt 

bé 

bé Correcte Poc correcte 

Repartiment de les tasques i 

organització del treball de cada 

sessió 

    

Actitud general del grup davant de 

les tasques proposades 

    

Heu estat capaços de planificar bé els 

recursos i el temps. 

    

Tots us heu implicat per igual en les 

tasques 

    

Heu mostrat sempre un 

comportament de respecte envers els 

vostres companys 

    

Sabeu prendre decisions en comú     

Heu resolt els conflictes que han 

sortit entre vosaltres 

    

Mirant els resultats obtinguts, quina 

seria la valoració final del treball 

    

 

 

Rúbrica d’avaluació de cada sessió 

 



 Molt Bastant Poc Gens 

Puntualitat en la presentació     

Presenta totes les activitats 

proposades 

    

La presentació està treballada. El 

format és correcte. 

    

Les solucions a les activitats són 

correctes. 

    

 

 

 No presentada Presentada 

però 

Incompleta 

Completa però 

cal corregir-la 

Completa i ben 

feta. 

Activitat 1     

Activitat 2     

Activitat 3     

Activitat 4     

Activitat 5     

 

Presenta activitats pendents de sessions anteriors? Si    No 

De quina sessió?       

Nota sessió: 

Nota de la sessió modificada: 

 

Rúbrica de l’exposició oral 

 

 Molt Bastant Poc Gens 

La presentació està complerta     

Els textos i las imatges estan ben 

triades 

    

L'exposició dels continguts ha 

estat clara 

    

Domina el llenguatge corporal i 

s'expressa amb claretat 

    

 


