
El treball a l’aula 
 
1. Temes de discussió 
 
- En quines situacions, referides al consum de béns o serveis, podem 

necessitar del càlcul mental? 
- Els pressupostos, una manera de planificar  ingressos, despeses i estalvis. 
- Per quines activitats econòmiques es veu necessari fer un pressupost?  
- Per què ens és útil fer estimacions? 
- Com prendre una decisió col�lectiva de la classe? 
 
2. Metodologia de treball a l’aula 
 
- Tot i que en els problemes de l’apartat A convé, inicialment, una reflexió  

individual, el treball en petit grup és indispensable per poder resoldre 
l’activitat de l’apartat B. 

- La calculadora és un instrument necessari quan, per resoldre un problema, 
s’ha de fer servir el tempteig.    

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 
 
Apartat A   
 
Amb segons quines quantitats, si volem fer algun càlcul mentalment, és 
indispensable fer arrodoniments a quantitats enteres d’euros. Alhora convé 
valorar, utilitzant compensacions entre aproximacions per defecte i per excés, 
els errors que puguem cometre. 
Sumar quantitats  amb euros i cèntims es pot fer de maneres diverses segons 
convingui; es poden considerar el total de cèntims, com a quantitats sense 
decimals i així per sumar 6.80 + 7.15  podem fer 680 + 715 = 1395 cèntims i 
obtenir el resultat de 13.95 €. 
 
 
Apartat B 
 
Cal llegir tot el que s’ofereix en cada establiment, i no només els preus. Així 
per exemple, convé que s’adonin que: en la botiga de pizzes a domicili, si les 
anem a buscar, fan un 2X1; en el súper les pizzes són crues i  en el restaurant 
són més bones. Consideracions que, a part de la mida i els preus, caldria tenir 
present a l’hora de prendre decisions.  
Consideracions sobre les dades que s’ofereixen: 
 
- Segons el nivell en el que es proposi l’activitat i per evitar dificultats amb 

les unitats de capacitat és podria dir: 
 

Amb un litre de beguda  hem pogut omplir quatre dels vasos que hem comprat. 

 



- Segons el curs de l’ESO on es proposi l’activitat, com que donem el 
diàmetre, podríem demanar, en lloc d’explicitar-ho en l’enunciat, que 
calculessin, aproximadament, quant talls s’han  de fer en una  pizza 
mitjana i en una  pizza gran de manera que en cada tall hi hagi la mateixa 
quantitat de pizza que en la quarta part d’una pizza petita. 

 
- Es podria considerar que un dels establiments és lluny del barri i afegir, en 

aquest cas, despeses de desplaçament. 
 
- A més d’oferir la possibilitat d’anar a comprar les pizzes a més d’un lloc (no 

es nega en l’enunciat poder-ho fer), es pot aixecar la restricció que totes 
les pizzes siguin de la mateixa mida. 

 
En la qüestió a, apareix el fet que pot sobrar beguda i pizza però no faltar-ne. 
 
En la b, l’estimació es pot fer sense calculadora, arrodonint a quantitats 
enteres d’euros. 
 
En la d es proposa una reflexió sobre els talls que s’han de fer en una pizza, 
segons que sigui petita, mitjana o gran, per tal que hi hagi la mateixa 
quantitat. Aquí, també segons el nivell, es pot parlar del pes o de la superfície. 
 


