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Creamat 
 
 

Tema: Expressió verbal,  càlcul mental i percentatges 
 

CLASSIFICACIÓ 

Títol: Llenguatge verbal, càlcul mental i percentatges. 

OBJECTIUS 

Conèixer com traduir un enunciat verbal a una expressió matemàtica i a l’inrevés 

Adquirir pràctica  en el càlcul mental i veure aplicacions quotidianes del càlcul de percentatges. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Relació enunciat verbal  Expressió matemàtica 
Familiaritzar a l’alumnat amb el desenvolupament d’estratègies per fer operacions de 
manera ràpida. 
Aplicacions dels percentatges a l’activitat quotidiana tant del comerç, interpretació de 
noticies com altres activitats. 

RECURSOS EMPRATS 

Pàgina amb propostes sobre càlcul mental i mètodes d’operació ràpida (en castellà i català) 
http://www.elquinzet.cat/materialsCalcul/MaterialsCalcul.html  

Ús molt senzill del full de càlcul  

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS 

Agrupar als alumnes en parelles. 

Introduirem l’ús de fórmules senzilles en el full de càlcul segons es mostra en els 
documents MA_Operacions.xls. 

També podem proposar algun exercicis per fer-los amb el suport d’ordinador el que 
permet agrupacions flexibles d’alumnat 

La durada d’aquest exercicis hauria de ser de una sessió per apartat dedicant-ne dues 
més per a la comprensió de l’ús senzill del full de càlcul (sumar, multiplicar, potències, 
percentatges). 

 

CONNEXIONS/COMPETÈNCIES 

Amb les àrees de Física i Química, Naturals, Tecnologia, Socials  
Aplicacions amb les mesures de diverses magnituds i la seva relació amb els nombres 
naturals. 

Les competències tractades són: 
Competència matemàtica. 
Tractament de la informació i competència digital. 
Aprendre a aprendre. 
Comprensió dels enunciats  Competència lingüística. 
Processos de resolució de raonament, generalització ··· 
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ALUMNAT AL QUE S’ADREÇA. 

Alumnat de primer d’ESO, tot i que també el poden fer servir en algunes 
parts en 2n d’ESO. 
En alguns dels exercicis a través de Internet hi ha exercicis que poden 
resultar molt interessants per a l’alumnat que tinguin necessitats educatives 
especials 

   

DOCUMENTS ADJUNTS  

MA_ExpressioVerbal_ExercicisPaper.doc  

MA_Operacions.xls 

Imatge_ExpressióVerbal.png 

 
 
En aquestes adreces podem trobar alguns exercicis alliberats de les proves PISA. 
 

Proves PISA 
http://descartes.cnice.mec.es/heda/ASIPISA/ASIPISA_M/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700067/galo/ASIPISA_LCR/  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700067/galo/ASIPISA_LCR/unidades/cine/cine.
html  
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