
 

TITOL:   SOM UNA AGÈNCIA DE VIATGES 

OBJECTIUS:  

Resolució de problemes treballant de manera cooperativa a partir de fotocòpies lliurades pel 
professor. 
Utilitzar correctament la regla de tres per solucionar problemes de proporcionalitat directa. 
Resoldre problemes reals que impliquin l’ús de la regla de tres, percentatge i operacions simples 
utilitzant el raonament matemàtic. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:  

Activitat cooperativa “som una agència de viatges”. Els alumnes s’organitzaran en grups petits 
de 3 o 4 persones. Cada grup serà l’encarregat de preparar el cost final d’un paquet de viatge a 
París depenent del nombre i característiques dels clients que realitzen el viatge. El professor 
repartirà els fulls de treball a cada equip, segons la quantitat de persones que volen fer el viatge ( 
viatger únic, família, grup d’amics o viatge fi de curs). A cada grup s’assignarà un alumne expert 
que haurà de coordinar i supervisar al seu grup. Cada component del grup haurà de buscar el 
cost d’allò que inclou el paquet de viatge assignat ( benzina, hotel i visita a la torre Eiffel).  

Els alumnes hauran de decidir les diferents estratègies per resoldre el problema amb l’ajuda de 
l’alumne expert de cada grup i calcular grupalment el cost total del viatge del client assignat. 
Aquest resultat quedarà plasmat a la fulla de preu final.  

 
MATERIAL I RECURSOS:  
Material pel professor: 
Full amb les instruccions de l’activitat ( annex: instruccions alumnes) 
Full amb les solucions al problema ( annex: solucions cost viatge ) 
Material per a l’alumne: 
Fitxes amb les condicions del viatge ( annexos: benzina, hotel, visita Torre Eiffel) 
Full de preu final ( annex preu final)  

ALUMNAT A QUI S’ADREÇA: 

Alumnes de  1r i 2n ESO  

ORGANITZACIÓ:  

Grups petits de tres o quatre persones. 
TEMPORALITZACIÓ:  

60’ 

 



EXEMPLE DE PROPOSTA METODOLÒGICA: 
 
Els alumnes hauran de formar grups de tres o quatre persones ( grup 1: viatger únic, grup 2: 
família, grup 3: grup d’amics i grup 4: grup d’alumnes). Cada grup s’encarregarà de calcular el 
cost del viatge del client que té assignat. Un component del grup serà l’alumne expert i haurà de 
supervisar i ajudar el treball del seu equip. Els alumnes disposaran de fitxes amb les condicions 
del viatge que hauran de solucionar, hauran de buscar el cost de la benzina, l’allotjament i la 
visita turística que es farà durant el viatge.  
 
Per tal de discutir les estratègies més adequades a seguir per resoldre la tasca els alumnes 
s’hauran de reunir amb els components dels altres grups que tinguin que calcular el mateix 
component del viatge. ( Exemple: l’alumne del 1r grup que tingui assignat calcular el cost de la 
benzina s’ajuntarà amb l’alumne del 2n grup i del 3r grup que també tinguin que calcular el cost 
de la benzina). Un cop hagin establert els criteris a seguir tornaran al seu grup inicial per poder 
omplir les fitxes individuals dels annexos ( benzina, hotel i visita turística). Finalment el grup 
haurà d’omplir el quadre de preu final de l’annex ( quadre final) on resultarà el cost total del 
viatge depenent de cada client. 
 

DOCUMENTS ADJUNTS:  

S’adjunta material pel professor ( instruccions i solucions)  i per a l’alumnat ( fulls de treball).  

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:  
 
Els alumnes s’hauran d’ajudar els uns als altres amb l’objectiu d’aconseguir la tasca grupal. Les 
diferents tasques s’assignaran segons el criteri del professor per atendre millor a la diversificació 
de l’aula. 
 
 
 


