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EQUILIBREM EL PES 
 
Objectius:  

- Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. 
- Desenvolupar estratègies de solució. 
- Expressar el procés de solució i resposta. 
- Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una 

situació-problema. 
 
Descripció de l’activitat:  
Activitat per realitzar en petit grup en la qual s’han de repartir una sèrie de 
productes d’alimentació entre dos cistells, perquè el pes quedi repartit a parts 
iguals. 
 
Es proposa que quedin reflectits en paper la resposta i el procés que segueix el 
grup per resoldre l’activitat. 
 
Recursos emprats:  
Aquesta activitat (¡Cuánto pesa esto!) es fa a partir d’una aplicació web Jclic. 
 
També hi ha un document adjunt per poder explicar el procés de solució. 
 
Per realitzar aquesta activitat és important que funcionin els altaveus de 
l’ordinador o bé els auriculars, per tal que l’alumnat pugui seguir correctament 
les explicacions orals que es donen. 
 
Aspectes didàctics i metodològics:  
Es proposa fer l’activitat en petit grup per augmentar la riquesa de la seva 
solució. 
 
Amb aquesta activitat es vol potenciar la comunicació escrita i l’expressió del 
procés de solució d’una situació-problema de la vida quotidiana. Cal indicar a 
l’alumnat que l’ha d’explicar de la manera més clara possible, i que si volen 
poden utilitzar gràfics. 
 
Cal que el procés a seguir pels grups sigui: 

a) Lectura i anàlisi individual de l’enunciat. 
b) Posada en comú en el sí del grup abans de començar a resoldre 

l’activitat, per clarificar la tasca a realitzar, i decidir l’estratègia o camí a 
seguir. 

c) Realització de l’activitat i de l’informe escrit. 
 

És convenient que a mesura que vagin resolent l’activitat vagin anotant en el 
full tot allò que van fent. Aquesta tasca pot fer-se en el document que s’adjunta. 
 
Si algun grup presenta dificultats de càlcul, pot utilitzar la calculadora per 
realitzar els càlculs pertinents. 
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Documents adjunts: 
 
- MA_equilibrem_el_pes.doc: document de treball de l’activitat. 
 
Enllaços:   
 
L’activitat “¡Cuánto pesa esto!” es troba en el següent enllaç:   
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_03.html 
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