
                                                                                  

Controlem les nostres despeses de la llar

Objectius 

En acabar l'activitat l'alumnat ha d'extreure conclusions sobre les despeses de la seva llar i
proposar mesures per equilibrar l'economia domèstica, creant un full de càlcul on introdueixi
les despeses i les dades en que es realitzen, modificant i formatant la taula i les dades, fent
servir les fórmules per fer càlculs, amagant columnes i files, inserint gràfics per visualitzar
millor els resultats i formatant un pdf per mostrar els resultats.

Descripció de la proposta 

Per tenir controlades les despeses de la seva llar, l'alumnat ha de crear un full de càlcul on
introduirà diferents conceptes de despeses i les dates, ha de fer servir les fórmules per fer els
còmputs totals i mitjans i, gràfics per visualitzar i extreure conclusions per emprar mesures
d'estalvi a casa seva.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es dóna una  visió global del que farem des de l’inici de l’activitat i  es comparteixen amb
l’alumnat els criteris i indicadors d'avaluació de forma explícita i objectiva, així sabran
quin és el camí a seguir. La idea es fonamenta, en que l’avaluació guia l’aprenentatge.

Al darrera hi ha una orientació i una acció tutorial acurada, un guiatge i un assessorament
perquè l’alumnat pugui desenvolupar l’activitat de forma exitosa.

S’atén la diversitat propiciant que la classe sigui espai de consulta al professorat, facilitant
l’ajuda entre iguals, donant pautes per al desenvolupament de l’activitat, dissenyant i
utilitzant materials didàctics diversos, per afavorir tots els estils d’aprenentatge. 

Es fomenten les  TAC (tècniques d’aprenentatge cooperatiu) i es cuida que hi hagi un bon
clima relacional a l’aula, interpel·lant a l’alumnat a participar directament.

L’estil docent es caracteritza per induir a l’alumnat a l’acció de manera conscient.
Es  parteix dels coneixements previs, estructurant i emmarcant els coneixements, donant
píndoles  de  teoria; que  és  el  bastiment que  serveix  per  a  la  construcció  de  nous
coneixements i la seva aplicació.
El  bastiment és l’ajuda, els suports, la informació que li donem perquè  resolgui el repte
cognitiu proposat, i tots els passos del desenvolupament de l’activitat.
Amb el fòrum i a l’aula, es fomenta la interacció constructiva. 
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Recursos emprats 

LibreOffice
PDI de l'aula
Moodle COMPETIC 2. CFA Lluís Castells. Professora editora: M. Rosa Fernández
Fitxes pedagògiques   C6.COMPETIC. Competències Bàsiques en TIC per a l'FPA:
Guia per a la confecció de l'activitat  . Alumnat. Autoria: M. Rosa Fernández
Guia per al desenvolupament de l'activitat  . Professorat. Autoria: M. Rosa Fernández

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa la Competència C6. Tractament de la informació numèrica i de forma globalitzada
les competències: C3. Estils i formats, C5. L'assistent de funcions. C6. Les gràfiques i C7.
Imprimir i desar la informació en diferents formats.
També es treballen la competència comunicativa i l'expressió escrita.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Activitat dirigida a l'alumnat de COMPETIC 2.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

L'activitat  “Controlem  les  despeses  de  la  llar”  es  pot  aplicar  als  mòduls  de  GES  1
(Matemàtiques I),al mòdul de GES 2 “Medi Ambient” per fomentar un consum responsable, i al
mòdul optatiu de GES “Tecnologia de la Informació” .

Documents adjunts

Guia per a la confecció de l'activitat  . Alumnat. Autoria: M. Rosa Fernández
Guia per al desenvolupament de l'activitat  . Professorat. Autoria: M. Rosa Fernández

Autoria

M. Rosa Fernández Rosales. COMPETIC 2. C6. Tractament de la Informació Numèrica.
CFA Lluís Castells. Sant Boi de Llobregat.
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https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1BZPndJKU7JMzwygn3bO-bO12_1W7TmWMOlHsz9kszbs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B9_iSNukZkAyM2lSckVRYmlxd0U/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1BZPndJKU7JMzwygn3bO-bO12_1W7TmWMOlHsz9kszbs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B9_iSNukZkAyM2lSckVRYmlxd0U/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-2/c6-tractament-de-la-informacio-numerica/2-fitxes-pedagogiques
http://agora.xtec.cat/cfalluiscastells/moodle/course/view.php?id=82

