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TITOL Convidats a casa 

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Mitjà 

BLOCS Mesura, 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  Massa, capacitat, vocabulari, cerca d’informació 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU A través de la elaboració d’una recepta treballem la mesura: unitats i d’altres  indefinides ( un polsim, una culleredeta...) 

IMATGE 

 

Enunciat: En Pere i jo hem convidat 6 amics a sopar a casa. 
Volem obsequiar-los amb un bon plat i per això ens cal escollir una  recepta. 
A Internet podem trobar-ne algunes i així saber quins ingredients hem de comprar i la quantitat que 
ens cal de cada un  per preparar la nostra recepta. 
 
Quina podem escollir?     Quins ingredients comprarem?      Quina quantitat? 
 
 

ESPECIFICACIONS 
Volem fer una recepta i ens cal anar comprar els ingredients que ens falten. Hem de saber : a on ens cal anar a comprar, 
quins productes, quines quantitats, els formats que els trobarem a la venda, si seran fàcils de trobar o no depenent de 
l’estació de l’any en què ens trobem., el preu, la dificultat de la recepta 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

4.1.- Comprensió de les magnituds mesurables i de les unitats, múltiples i submúltiples. 
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PRESENTACIÓ Presentem un llibre de receptes de cuina. Repassem les parts de l’estructura d’una recepta 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB1.- . A l’hora d’anar a comprar necessitem fer càlculs matemàtics.  
CB2.- Tractament de la informació.- Cercar el que realment ens interessa en una pàgina Web 
CM4.- Obtenir unes dades, saber-les interpretar i modificar (Cal fer el doble d’alguns ingredients per que la recepta és  per 4 comensals i en el 
nostre  cas serem 8 ). 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Ús de nombres fraccionaris i decimals en situacions de mesura 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Cerca de receptes per Internet.  
http://dlc.iec.cat/                                                              http://www.tv3.cat/cuines/ 
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans                        Per buscar la recepta 
Webs de l’Institut d’Estudis Catalans i de TV3              Última comprovació dels enllaços: maig-2009 

AUTORIA Consol Anguila           dins una           Llicència d’Estudis tipus A Departament d’Educació any 2009 


