
Introducció als percentatges. L’interès. 
 

Nivell: Cicle superior de primària o primer  d’ESO 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
 
Avui dia, informacions que contenen  percentatges en podem trobem arreu. Per 
una primera aproximació als percentatges (com a part de cent) oferim aquí les 
relacionades amb les rebaixes. El primer treball amb percentatges el proposem 
a partir d’un petit estudi sobre l’euro i les diferents monedes (segons el país 
d’origen o l’any d’encunyació)  amb què ens podem trobar. Els cèntims d’euro 
poden ser molt útils a l’hora d’introduir l’expressió decimal d’un percentatge 
sense necessitat de fer cap altre consideració. Amb la primera aplicació del 
càlcul amb percentatges que es proposa, es pretén fixar la  idea de l’interès 
com el pagament que es fa quan un disposa d’un diner que no és seu. El càlcul 
de l’interès es limita al de dipòsits, fets en un banc, durant un any i amb el 
cobrament d’interessos a final de l’any. 
 
Coneixements previs 
 
L’activitat es proposa com una primera aproximació als percentatges i no com 
exercicis d’aplicació del càlcul amb percentatges. El que es necessita per fer 
l’activitat és: 
 
- L’escriptura dels cèntims d’euro en forma decimal. 
-  Operacions amb enters i decimals. 
-  Raonaments de proporcionalitat senzills. 
 
Objectius i/o competències 
 
- Entendre els percentatges com parts de cent. Saber-los convertir en 

decimals. 
- Consolidar el sentit comú per a proporcions senzilles. 
- Conèixer i saber aplicar el càlcul de l’interès. 
- Entendre  què  representa estalviar.  
 
Continguts i Processos 
 
- Matemàtiques: Números decimals. Introducció als percentatges: parts de 

cent. Expressió decimal d’un percentatge . Resolució de problemes. 
Raonaments de proporcionalitat. 

 
- Economia: Estalvi.  Interès. Càlcul de l’interès.  
 
El treball a l’aula 
 



1. Temes de discussió per a la reflexió en comú 
 
- Significats dels percentatges que trobem en el consum. Altres llocs on es 

troben  percentatges. 
- L’ús, en el càlcul,  de l’expressió decimal dels percentatges. 
- El perquè de l’estalvi. 
- Significat de l’interès. Altres exemples d’interessos, a més dels associats a 

l’estalvi a un any. 
 
2.  Metodologia 
 
- L’ús de la calculadora és indispensable 
- Per fer el problema 5 de l’apartat A convé haver demanat, prèviament, als 

alumnes, que portin suficients monedes de cèntim. És pot ampliar aquest 
exercici calculant i interpretant algun paràmetre i/o fent algun gràfic 
estadístic. 

- Des del punt de vista de la consolidació del càlcul, pot ser convenient 
ampliar el problema 8 amb  exercicis d’aplicació. La qüestió d, depenent del 
grau d’assoliment del càlcul amb expressions decimals, es pot proposar 
d’una manera menys dirigida. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Estalviar  : Deixar de comprar béns i serveis avui per fer servir els diners 
en el futur. 
Dipòsit: Quantitat de diners que deixem en una entitat bancària 
Taxa o tipus d’interès: Percentatge que hem de pagar per disposar de 
diners que no són  nostres.  
 Interessos :  Els diners que hem de pagar per disposar d’una determinada 
quantitat en un període de temps. 

 
 
Dades  
 
Per dades sobre l’euro i les monedes  de cada país: web del  Banc Central 
Europeu http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.es.html 
 
Convé anar actualitzant dades sobre els tipus d’interès per dipòsits d’estalvi a 
un any perquè fluctua amb el euribor. El més senzill és  demanar-ho al banc 
amb qui tinguem relació.  Per conèixer els tipus oficials: web del Banc 
d’Espanya  http://www.bde.es/webbde/es/  
 

Documents adjunts 
 
Introducció_als_Percentatges: document Word amb el material de l’alumne 
 


