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C6. Tractament de la informació numèrica. COMPETIC 2. 

CONTROLEM LES DESPESES DE LA LLAR 

Objectiu Final de l'activitat 
En acabar la seqüència didàctica l'alumnat ha de ser capaç (a partir dels seus coneixements i 

habilitats) 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 en pdf per mostrar els 

resultats. 

 

Continguts 

Conceptes 
-Tipologia de les dades. Camps i Registres. 

- Fusió de les cel·les. 

- Format de les cel·les. 

- Format de columnes i files. 

- Càlculs matemàtics i fórmules bàsiques. 

- L'assistent de funcions. 

- Formatat automàtic. 

- Preferències per al format automàtic. 

- Estils. 

- Propietats del full. 

- Representació gràfica. 

- Personalització de la gràfica. 

- Format de la sèrie de dades. 

- Configuració de la impressió. 

- Argumentació i extracció de conclusions sobre dades concretes. 

- Argumentació i proposta de mesures per equilibrar l'economia domèstica. 

- Expressió escrita. 

 

Procediments 
- Desglossament a diferents camps dels conceptes de la despesa i als registres de les dades d'un mes 

concret. 

- 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: 

cel·les, files; columnes i fulls. 

- Canvi de les propietats de les cel·les, files, columnes i fulls. 

- Introducció de funcions en el full, amb el suport de l'assistent de funcions: suma i mitjana. 

- Ajustament de l'alçada i 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. 
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Contextualització 
 

Activitat intermitja de COMPETIC 2, que desenvolupa una part de la competència C6 (Tractament 

de la informació numèrica). Està centrada en el desenvolupament i aplicació d'Estils i Formats. 

 

Prèviament s'ha treballat la utilitat del full de càlcul i l'ordenació bàsica de les dades, així com la 

cerca i el filtratge de dades. 

 

A l'activitat final es treballen els diferents fulls de càlcul i han de recuperar aquesta activitat per fer 

l'activitat: “Les despeses de la llar acumulades”. 

 

A l'alumnat es presenta la tasca de la següent manera: 

 

Controlem les nostres despeses de la llar 
 

A partir de despeses generades a la nostra llar en un mes concret i amb la intenció de tenir-les 

controlades heu de: 

 

- Crear un full de càlcul on haureu d'introduir, en columnes els diferents conceptes de la despesa i a 

les files les dates en que es realitza aquesta. 

 

- Modificar el tipus de dada. 

 

- Calcular el total mensual i la mitjana de cada concepte. 

 

- Formatar i aplicar diferents estils i fer servir la formatació automàtica. 

 

- Amagar les columnes i files relatives als conceptes i les dates, per deixar només els còmputs 

globals. 

 

- Fer gràfics de la despesa i configurar la impressió. 

 

- Extreure conclusions sobre les despeses, un cop visualitats els gràfics i resultats. Quines són les 

despeses més altes, més baixes i per què? 

 

- Proposar mesures per equilibrar l'economia de casa vostra. En quines despeses podem estalviar i 

per què, quines són necessitats bàsiques? 

 

Tipologia de l'activitat 
 

Activitat interdisciplinar, individual, TIC, TAC. 

 

Temporalització 

 

2 sessions de dues hores 
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Criteris d'avaluació (alumne '10'): 

En acabar la seqüència l'alumnat ha de saber i saber fer... 

- Posar un títol adient a la taula. 

- Introduir despeses relacionades amb la llar i modificar el tipus de dada. 

- Calcular el total mensual i la mitjana de cada concepte. 

- Formatar i aplicar diferents estils. 

- Utilitzar la formatació automàtica. 

- Amagar columnes i files. 

- Fer gràfics personalitzats de la despesa. 

- Configurar la impressió. 

- Convertir el document en pdf. 

- Extreure conclusions i proposar mesures per equilibrar l'economia. 

 

Indicadors d'avaluació 
1. El títol és adient a la tasca, ha fusionat les cel·les del títol i l'escriu en majúscules. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

2. Les despeses estan relacionades amb la seva llar i disposades en columnes. Les dades estan 

disposades a les cel·les i les ha modificat. Ha modificat el format de les columnes dels imports 

econòmics, de manera que el full mostri dos decimals. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

3. Ha calculat la despesa total mensual de cada concepte i la mitjana de cada concepte, al final de 

cada columna. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

4. Ha formatat i aplicat diferents estils d'encapçalament, canviant la tipografia i el color del text de 

les despeses. Ha formatat les files i les columnes on figuren els càlculs realitzats, usant la negreta i 

el fons de color. Ha ajustat l'amplada i l'alçada de les cel·les. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

5. Ha usat la formatació automàtica a la taula sencera. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

6. Ha amagat les columnes i les files relatives als conceptes i dades de les despeses (deixant les 

llegendes dels conceptes) i ha deixat només els còmputs globals. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 
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7. Ha fet un gràfic de la despesa i l'ha formatat de forma diferent, fent servir les vores, el fons de 

color i ha posat un títol i un subtítol relacionat amb la tasca. Ha situat el gràfic al mig de la taula i 

l'adaptat a la mida d'aquesta. Ha inserit dades a les barres i les ha formatat amb un gir de 90º per 

visualitzar-les millor. Ha canviat els colors de la gràfica, combinant els colors amb els de la taula. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

8. Ha configurat la impressió orientant-la horitzontalment. Ha amagat les línies de divisió i ha 

ajustat els marges perquè la impressió quedi centrada. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

9. Ha convertit el document en pdf i l'anomenat nom_cognom_despesallar, ha guardat el full de 

càlcul i l'anomenat nom_cognom_despesallar i ha creat un carpeta comprimida amb els dos arxius 

per avaluar. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

10. Ha extret conclusions en el fòrum de la tasca sobre quines són les seves despeses més altes i 

més baixes, argumentant els motius. Ha proposat mesures per equilibrar l'economia domèstica, 

explicant de manera raonada en quines despeses pot estalviar i perquè i quines són necessitats 

bàsiques. Ha contestat a 3 companys com a mínim, sent respectuós en les valoracions i posant 

exemples propis. 

Molt bé 

(Totes) 

Bé 

(Gairebé totes) 

Regular 

(La meitat) 

Malament 

(Gairebé cap) 

No 

(Cap) 

     

 

Recursos 
- Guia per a la confecció de l'activitat 

- PDI de l'aula 

- Ordinadors de l'aula d'informàtica 

- Moodle COMPETIC 2 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/preview?hgd=1&id=1g5HezUTt52JMsH4D952eHdfPtdfJ7g-hk37-bwWDFLk#heading=h.tekiocsjs4i3
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-2/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-2/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-2/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA:Controlem les despeses de la llar 
 

1. Experimentació prèvia. 

Activitat 1 
Per elaborar el full de càlcul l'alumnat ha de portar una llista de les despeses de la seva llar en un 

mes concret (pròpia o de la seva família). 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 

semblants sota una mateixa llegenda. 

 

2. Estructuració 

Activitat 2 
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). 

 

3. Teorització 

Activitat 3 
Tot seguit 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. 

 

El full de càlcul  i el pdf s'han de penjar mitjançant una carpeta comprimida en línia a l'activitat “les 

nostres despeses de la llar” del moodle de COMPETIC 2. El text amb les conclusions s'escriu al 

fòrum de l'activitat. 

 

4. Experimentació enriquida 

Activitat 4. Les nostres despeses de la llar 
L'alumnat ha d'elaborar: 

- Un full de càlcul anomenat nom_cognom_despesallar, on hi hagin desglossades les despeses de la 

seva llar en diferents camps i les dades d'aquestes en diferents registres, modificant els tipus de 

dades i calculant els totals mensuals i les mitjanes de cada concepte. 

- Formatant i aplicant diferents estils i fent servir la formatació automàtica. Amagant les 

columnes i les files relatives als conceptes i dates per deixar només els còmputs totals. 

 

- Generant un gràfic de la despesa que s'hagi formatat i personalitzat. 

 

- Configurant la impressió de manera que es visualitzin la taula i el gràfic centrats. 

 

- Generant també un pdf anomenat també nom_cognom_despesallar. 

 

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 com a mínim esgrimint arguments a favor i en contra sobre les propostes, 

sent respectuós en les valoracions, posant exemples propis.    


