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Nucli

Títol  Monedes

Objectius (*)

Els estudiants hauran de 

a)Fer  recerca  en  pàgines  web  sobre  les  característiques   de  les 

monedes d'€ que utilitzem de manera habitual

b) Utilitzar les proporcions per tal de conèixer quants bitllets i monedes 

hi ha actualment en circul·lació.

c) Utilitzar les proporcions per tal de fer canvis de monedes

d) Utilitzar mètodes combinatòris per tal de conèixer diverses maneres 

de combinar monedes 

 

Descripció de l’activitat (*)

 

Els  estudiants  hauran de treballar   a partir  de l'espai  web del banc 

central europeu. Hauran de veure les diferents monedes i bitllets d'euro que 

existeixen actualment i estudiar les seves dimensions, tipus, quantitats etc. 

 Estudiarem les monedes i bitllets d'euro que hi ha en circulació i el seu 

valor,  relacionant-lo  amb  els   números  decimals  i  els  percentatges. 

Complementarem  aquesta  activitat  amb  l'intercanvi  d'euros  amb  altres 

monedes, com la lliura esterlina. 

Finalitzarem l'activitat  estudiant  les  diferents  maneres  de  combinar 

monedes d'1 i 2 €  amb ordre i després les diferents quantitats que podem 

obtenir amb diferents tipus de monedes.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

 

En  aquesta  activitat  es  treballen  aspectes  relacionats  amb  els  blocs   de 

contingut   numèric,   el  bloc  de  mesura,  i  el  bloc  de  tractament  de  la 

informació. Es vol fer incidència sobre tot, en el disseny d'experiments per tal 

de  respondre  preguntes,  en  organitzar  les  dades  obtingudes  en  forma  de 

taules i en utilitzar elements matemàtics que ens ajudin a prendre decisions.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta  activitat  està  dissenyada  per  a  ser  desenvolupada  per   qualsevol 

estudiant de 1r o 2n d'ESO d'un IES.

Temportizació

6 hores

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aquesta activitat té un clara relació amb la matèria de ciències socials atès 

que per compendre molts aspectes de l'€ cal tenir un cert coneixement dels 

països que formen la UE monetària i no monetària. 

Aspectes didàctics i metodològics (*)

El  professor  iniciarà  l'activitat  explicant  als  estudiants  els  objectius  de 

l'activitat  que es  disposaran  a  iniciar.  Després  serà  bo  fer-ne  una  lectura 

inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer. 

Els  estudiants  es  disposaran  per  parelles   i   amb  l'ajut  d'un  ordinador 

realitzaran les activitats inicials proposades.   
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Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma. 

En finalitzar tota l'activitat,  per cada activitat, un grup d'estudiants haurà 

d'explicar a la resta de companys la tasca realitzada, de tal manera com si es 

presentes un informe. 

En  finalitzar  aquesta  presentació  la  resta  d'estudiants,  a  proposta 

pròpia o del professor,  podran fer preguntes o intervencions per tal d'aclarir 

idees de la presentació o presentar-ne de pròpies.

 

Recursos emprats (*)

• Pàgina web del banc central europeu.  

• Fulls de l'estudiant de l'activitat

Documents adjunts (*)

Material de treball per a l’alumnat: 

− MA_monedes.doc
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