
El canvi de moneda.  Preus en diferents països. 
 
Nivell:  Primària i primer o segon d’ESO 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció  
 
D’entrada es proposa una aproximació descriptiva a algunes de les monedes del 
món. S’han triat de manera que fossin representatives de diferents àrees i 
cultures però també pensant en les dades de preus i salaris que podíem 
obtenir-ne de cadascuna. La llista de monedes és ampliable a partir de les 
web’s de  dades que s’ofereixen. 
 La taxa de canvi d’una moneda respecte d’una altra ens serveix per comparar 
preus actuals,  d’un mateix producte, en diferents països.  
També planifiquem un viatge a l’estranger. En aquesta situació, es consideren 
possibles variacions en la taxa de canvi (l’apreciació i/o una depreciació d’una 
moneda respecta de l’euro) que, necessàriament, tindran conseqüències en el 
pressupost del viatge. 
L’estudi dels preus d’una hamburguesa (en concret l’anomenada Big Mac que 
s’ofereix en els Mc Donalds), en diferents països, porta a considerar si 
expressant-los en una mateixa moneda en tenim prou per saber si es pot 
considerar car o barat pels habitants de cada país. La raó per la qual s’ha 
escollit aquest producte és perquè la revista The Economist  n’ofereix  dades 
dels preus en molts països cada any i per tant en resulta molt senzilla 
l’actualització. 
Aquesta activitat està desenvolupada pensant més amb l’ESO que amb la 
Primària. No obstant això, encara que sigui de manera parcial, bona part del 
que s’hi proposa  es pot treballar a Primària. 
Les qüestions referides a la mitjana,  a la mediana  i als diagrames de barres 
s’han afegit a l’activitat perquè el tractament estadístic permet caracteritzar 
millor algunes de les dades que s’hi ofereixen.  Tot i així, es pot fer l’activitat 
sense treballar aquestes qüestions i recuperar més endavant les dades per fer-
ne l’estudi des del punt de vista estadístic. 
 
Coneixements previs 
 
Tot i que l’activitat, ampliant-ne alguns exercicis, es pot fer servir per introduir 
les raons i les proporcions, està desenvolupada com a aplicació d’aquests 
conceptes. Per tant, encara que es pugui reestructurar perquè no ho siguin,  
considerarem com a conceptes necessaris:  
 
- La raó, per a comparar dues quantitats qualsevol, expressada com a 

fracció. 
- Les proporcions com les expressions que resulten d’igualar dues raons.  
- El producte creuat per buscar el terme que falta en una proporció.  
- El tant per u. 
- La mitjana aritmètica, la mediana i els diagrames de barres.  



 
Objectius i/o competències 
 
- Conèixer el paper de la  taxa de canvi per  passar d‘una moneda a una 

altra i reconèixer la importància del pas a la unitat en aquesta situació. 
- Saber comparar preus, en relació als nostres, en diferents països. 
- Manegar-se en una moneda estrangera. 
- Reconèixer que cal fer altres consideracions (diferents de les de convertir-

ho a la nostra moneda) per considerar si un producte és car o no pels 
habitants d’un país. 

- Saber que es produeixen variacions en les taxes de canvi. 
- Iniciar-se en  la planificació d’un viatge a l’estranger. 
- Distingir mitjana de mediana. Saber extreure conclusions dels diagrames 

de barres. 
 
Continguts i Processos 
 
- Matemàtiques: Raó, proporció, raonaments de proporcionalitat, 

representació de dades: mesures centrals i gràfics de barres. 
 
- Economia: La taxa de canvi en les monedes. El preu d’un bé o d’un 

servei. 
 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Preu : El que es paga per comprar un bé o un servei o el que es rep quan 
ho vens.  
Taxa de canvi : És el preu de la moneda d’una nació en termes de la 
moneda de l’altra nació 

 
Relació amb altres activitats 
 
- És convenient complementar-la amb l’activitat anomenada “Variacions en el 

valor de les monedes” 
 
Documents adjunts 
 
Dades_del_canvi_de_moneda.doc : webs que s’han fet servir  i que poden ser 
necessàries  actualitzar l’activitat 
 
Mini_guia_del_professor.doc: algunes consideracions entorn del treball a classe 
dels problemes proposats 
 
Canvi_de_moneda.doc : document Word amb el material de l’alumne 
 
Canvi_de_moneda.xls : document Excel amb taules i gràfics de l’activitat 



 


