
Ingressos, despeses. 
 
Nivell: Cicle superior de primària o primer  d’ESO 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
 
Vol ser una continuació de la que amb el títol: “Una introducció al consum 
personal en  diferents èpoques de l’any i en situacions diverses” proposo també 
per a primària o per a primer d’ESO. L’activitat acabava amb un problema que 
tenia com a dades fonts d’ingressos diverses i també un catàleg de possibles 
despeses. 
Aquesta comença amb la proposta de triar, a partir d’uns ingressos, entre 
diferents possibles despeses. Per fer-ne la tria, és útil arrodonir els preus a 
quantitats enteres d’euros i així poder estimar, mentalment, el que gastaríem 
segons les opcions que escollim. Amb aquests primers exercicis es tracta també 
que aprenguin a identificar ingressos i despeses. 
Han de fer un pressupost, treballant d’entrada en petit grup, per fer una festa a 
la classe. Per exemple, se’ls ofereix la possibilitat de comprar pizzes en tres 
establiments diferents; i així per decidir la despesa hauran de considerar mides,  
preus, ofertes, qualitats... Finalment, hauran de prendre una decisió col�lectiva, 
a partir de les estimacions de despeses que hagin fet els grups. 
 
Coneixements previs 
 
- Operar quantitats amb euros i cèntims d’euro. Operacions amb nombres 

Naturals. 
 
Continguts i/o processos 
 
- Economia: Ingressos, despeses i estalvi. Pressupostos. 
 
- Matemàtiques: Arrodoniments a quantitats enteres d’euros i estimació de 

quantitats globals. Operacions senzilles amb arrodoniments. Errors en la 
suma de quantitats aproximades. Operacions amb nombres naturals (o 
amb decimals si s’escau). 

 
Objectius i/o competències 
 
- Usar l’estimació de resultats a partir del càlcul mental amb preus arrodonits 

a quantitats enteres d’euros. 
- Estudi, per compensació (defecte i excés), dels errors que podem cometre 

al sumar quantitats arrodonides. 
- Identificar ingressos i despeses. 
- Aplicar les operacions amb nombres naturals (o amb decimals si s’escau) 

per tancar un pressupost. 



- Presa de decisions individuals i col�lectives entorn del consum a partir 
d’estimacions de despeses. 

- Fer, valorant diferents opcions de despeses, petits pressupostos. 
 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Ingressos: Diners que obté o guanya una persona 
Despeses: Quantitat diners que gastem en comprar béns i serveis 
Estalvi: Part dels ingressos que no es gasta en la compra de béns i serveis 
Pressupost: Comptar, anticipadament, els ingressos i les despeses d’una 
activitat econòmica. 

 
Relació amb altres activitats 
 
- Pot anar bé haver fet abans l’activitat anomenada “Una introducció al 

consum personal en  diferents èpoques de l’any i en situacions diverses” 
 
Dades  
 
Aquesta és una activitat que necessitarà una actualització periòdica de les 
dades. Els preus són de finals del 2009 i començaments del 2010. A part de 
dades obtingudes en diferents establiments comercials, algunes de les web’s 
que he fet servir són: 
 
 http://www.sapripizzas.com/carta.php 
 
https://www.capraboacasa.com/TiendaPortal/appmanager/TP/TD 
 
https://www.elcorteingles.es/supermercado/sm/login/login.jsp  
 
 

Documents adjunts 
 
Mini_guia_del_professor.doc: algunes consideracions entorn del treball a classe 
dels problemes proposats 
 
Ingressos_i_despeses.doc: document Word amb el material de l’alumne 
 

 


