
 

 

 Títol: El Rubius, sous i IRPF 
 

 
Objectius  
 

● Entendre de manera aproximada el funcionament per trams de l’IRPF 
● Tractar conflictes socials a través de les matemàtiques 
● Treballar amb el full de càlcul per fer càlculs senzills (sumes, multiplicacions,            

percentatges…) i valorar la seva utilitat per organitzar i processar dades numèriques 
 

Descripció de la proposta  
 
La tasca es compon de diverses qüestions relacionades amb la cerca d’informació,            
interpretació de dades i mesures de centralització, proporcionalitat i treball amb el full de càlcul.               
La voluntat és apropar l’alumnat a un conflicte del seu interès des d’un punt de vista acadèmic i                  
conèixer i entendre conceptes com ara sou brut, base imposable, IRPF o esperança de vida a                
més dels continguts propis de les matemàtiques (mitjana, mediana i moda, proporcionalitat,            
percentatges, nombres decimals…) 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Tot i que la tasca va sorgir de l’interès de l’alumnat de 1r ESO en entendre per què El Rubius                    
(un dels youtubers espanyols més coneguts entre els adolescents), crec que és flexible i que               
permet aprofundir tant com es desitgi segons el nivell al qual vulguem adreçar-la.  
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En el cas del meu alumnat, encara estan poc familiaritzats amb el full de càlcul i certs                 
conceptes o continguts: les mesures de centralització, IRPF, esperança de vida,           
proporcionalitat...per la qual cosa els vaig organitzar per grups.  
 
Al començament de l’activitat, cada grup disposava d’un ordinador portàtil i va crear una              
carpeta compartida amb tots i totes les membres del grup i el docent, i dos arxius: un document                  
de text i un full de càlcul. En el document de text han de recollir la informació de totes les                    
qüestions excepte la sisena, que s'ha de fer en el full de càlcul.  
 
La qüestió 9 es pot concretar en un informe on valorin allò que han après i on comparteixin les                   
seves reflexions i la base d’orientació grupal de la qüestió 5. Així, podem avaluar l’esmentat               
informe i la realització del full de càlcul. Pel desenvolupament de la qüestió 5, cal que el docent                  
expliqui com fer els diferents càlculs i aplicar els distints formats numèrics sempre amb la               
col·laboració de l’alumnat i tractant de resoldre els seus dubtes perquè puguin elaborar una              
bona base d’orientació. 
 
Recursos emprats  
 
Ordinadors, projector, full de càlcul i dossier de l’estudiant 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Es treballen continguts de dos blocs diferents (Estadística i atzar i Numeració i càlcul) i               
competències matemàtiques de tres dimensions diferents, tot i que està enfocada per ressaltar             
les connexions de les Matemàtiques amb altres matèries i la realitat que ens envolta (a banda                
dels ponts entre els dos blocs esmentats anteriorment).  
De la mateixa manera, el treball en grup i amb el full de càlcul contribueixen a millorar les                  
competències personal i social i digital de l’alumnat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Per qualsevol curs de l’ESO, ja que, tot i que està pensada per alumnat de 1r, es pot enriquir i                    
ampliar segons la necessitat. Si l’activitat no es realitza en grup, cal tenir en compte que la                 
qüestió 6 (on s’ha de treballar amb el full de càlcul) s’hauria de dirigir una mica més en alguns                   
casos per atendre la diversitat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
El desenvolupament de la tasca permet establir connexions amb altres matèries (com ara             
Ciències Socials) i entre diferents blocs de la matèria de Matemàtiques (Estadística i atzar i               
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Numeració i càlcul). A més, es treballa la competència personal i social pel treball en grup i per                  
l’enfocament amb perspectiva de gènere (qüestió 2)  
 
Documents adjunts 
 
Dossier de l’alumne 
 
Autoria 
Pepe Alfonso Bañón, professor de Matemàtiques a l’INS de Lliçà 
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