
                                                                            

Nucli
Títol  Quant_he_de_pagar?
Subtítol: Raons i percentatges

Objectius
 
Entendre el percentatge com una raó i saber calcular un percentatge d’una 
quantitat.  Calcular  augments  i  disminucions  de  quantitats  segons  un 
percentatge.

Descripció de l’activitat

Temporització: dues o tres hores de classe.
Es  mostren  reclams  propagandístics  de  supermercats  amb  descomptes  per 
centrar  el  tema  i  motivar-los.  Es  treballen  els  conceptes:   fraccions 
equivalents,  expressió  decimal  d’una  fracció,  raó,  proporció,  percentatge. 
S’introdueix el concepte d’IVA i de rebaixes i es resolen problemes.

Recursos emprats
El quadern Quant he de pagar?, llibret per imprimir, de 8 pàgines.
Dos applets,  MA_quant_he_de_pagar_descomptes_augments.ggb i 
MA_quant_he_de_pagar_percentatges_geometrics.ggb i les corresponents 
versions web.
Plantilla de les peces d’un joc de dòmino de percentatges. 
Material  elaborat  per  les  professores  Elisabet  Saguer  i  Paquita  Bonany  de 
l’Institut Jaume Vicens Vives.
Versió web del quadern elaborada per Victòria Oliu:
http://www.xtec.cat/~voliu/percentatges/
 

Aspectes didàctics i metodològics 

És important entendre l’equivalència entre fracció, percentatge i decimal. Es 
recomana l’ús de calculadores per simplificar les operacions i per concentrar-
se més en els conceptes i la resolució de problemes. 

Es pot animar els alumnes a portar propaganda de diferents ofertes i estudiar-
les a classe. 

Cal revisar els resultats i observar si són coherents. Per exemple, el12% d’una 
quantitat ha de ser un número menor que aquesta quantitat.

El  quadern  també  és  útil  per  repassar  i/o  reforçar  aquests  conceptes  en 
cursos posteriors.
El  quadern  permet  una  avaluació  continuada  a  l’aula  i  un  seguiment  del 
treball  a  casa.  L’avaluació  es  pot  completar  amb  una  prova  per  tal  de 
conèixer el nivell d’assoliment dels objectius.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts: raons, proporcions i percentatges
Competències: comunicativa, matemàtica, digital, social i ciutadana

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de primer curs d’ESO 
Alumnat d’altres cursos com a repàs o reforç

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Amb experimentals, socials.

Documents adjunts 

– Material de treball per a l’alumnat

MA_quant_he_de_pagar_QUADERN.doc (versió per imprimir)
http://www.xtec.cat/~voliu/percentatges/(versió  web  del  quadern,  per 
treballar en línia)
MA_quant_he_de_pagar_percentatges_geometrics.ggb
MA_quant_he_de_pagar_descomptes_augments.ggb
MA_quant_he_de_pagar_DOMINO.pdf

– Material per al professorat

MA_Percentatges-SCORM2004.zip  (document  per  restaurar  d'una  manera 
fàcil  tot el material digital i  pdf d'aquest element en un entorn virtual 
d'aprenentatge)
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