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Nucli

Títol  Anem a fer llimonada

Objectius (*)

Els estudiants hauran 
a)  d'utilitzar  els  decimals,  les  fraccions  i  les  proporcions  com   un 

elements  matemàtic  que  hem de  tenir  en  compte  quan  hem de  prendre 
decisions.  

b) d'utilitzar mesures de volum. 
c) de relacionar ambdós tipus de dades matemàtiques.
d) de realitzar comparacions entre decimals i fraccions. 
e) de realitzar operacions matemàtiques entre decimals i fraccions

Descripció de l’activitat (*)
 
En  aquesta  activitat  els  estudiants   hauran  de  fabricar  llimonades  amb 
diverses  proporcions  d'aigua  i  llimona.  A  partir  de  la  observació  i  el  tast 
hauran  de decidir la que té més gust. En la segona fase de l'activitat hauran 
de justificar matemàticament la seva hipòtesi, per fer-ho hauran d'utilitzar 
els números decimals, les fraccions  i/o  els percentatges. 
Després haurem de manipular aquests números per veure com podem utilitzar 
les llimonades, una dissolució,  per sumar decimals, fraccions i percentatges. 

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.
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Alumnat a qui s’adreça especialment

Estudiants de 2n i/o 3r d'ESO. Podria fins i tot utilitzar-se en el cicle superior 
de Primària.

Temporització

9 hores

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

Un estudi de mercat es pot realitzar sobre temes diversos i variats. Per tant 
entenem  que  la  interdisciplinarietat  va  implicita  en  la  manera  com  hem 
plantejat l'activitat.

Aspectes didàctics i metodològics (*)

El  professor  iniciarà  l'activitat  explicant  als  estudiants  els  objectius  de 
l'activitat que es disposaran a iniciar i lliurant els fulls de treball de l'activitat. 
Caldrà especificar que es el que es vol treballar i que hauran de redactar un 
informe  final  de  la  tasca  que  hauran  realitzat.  En  finalitzar  l'activitat 
cadascuna de les parelles presentarà a la resta de la classe les activitats que 
han realitzat.  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  el  professor  els  repartirà  les 
llimones o el suc de llimona i l'aigua, per tal de fer les llimonades inicials. Si 
es pot fer en una aula-taller, molt millor, si no es el cas, serà bo anar proveït  
de paper i dels espremedors i estris per mesurar volums. Els que podem tenir 
en una cuina normal ens aniran perfectament.
  
Els estudiants faran les llimonades i contestaran les preguntes del seu dossier 
de treball. 

En finalitzar, una parella 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.
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Recursos emprats (*)

• Suc de llimona i aigua
• Fulls de treball dels estudiants
• Espremedor de llimones
• Estris de mesura de volums de cuina

Material de treball per a l'alumnat (*)

− Material de treball per a l’alumnat:
          MA_anem_a_fer_llimonada.doc
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