
Una introducció al consum personal en  diferents èpoques 
de l’any i en situacions diverses 
 
Nivell: Cicle superior de primària. Primer d’ESO. 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
 
En la primera part de l’activitat es tracta d’aconseguir una pluja d’idees que 
permeti destriar el que són béns del que són serveis, constatar les variacions 
del que consumim segons l’època de l’any i també destriar els béns i serveis 
que són públics del que no ho són. 
En la segona, es tracta que analitzin situacions (algunes també associades a 
èpoques diferents de l’any) en les quals incideixen factors diversos, i que, 
mitjançant el càlcul amb nombres naturals i amb el suport de la tècnica del 
tempteig, prenguin decisions raonades en relació a possibles ingressos i 
despeses. 
 
Coneixements previs 
 
- Sumar i restar quantitats amb euros i cèntims d’euro 
 
Continguts i Processos 
 
- Economia: Bens i serveis. Consum en diferents èpoques de l’any. 

Pressupostos. 
 
- Matemàtiques: Sumar i restar nombres naturals amb 4 dígits com a 

màxim. Tot i no ser necessària, es pot considerar la multiplicació per 
nombres naturals petits. El tempteig en la resolució de problemes. 

 
Objectius i/o competències 
 
- Identificar bens i serveis. 
- Prendre decisions com a consumidor de bens i serveis. 
- Fer petits pressupostos. 
- Aplicar  operacions amb nombres naturals per resoldre problemes de 

distribució de despeses. 
 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Béns: objectes  que  poden satisfer desitjos que tenim (pa, roba, llibres...) 
Serveis: accions  que  poden satisfer desitjos que tenim ( anar amb 
transport públic, anar al metge, anar al cinema...) 



Consumir: utilitzar béns i serveis 
 
Relació amb altres activitats 
 
- És convenient complementar aquesta activitat amb l’anomenada “Ingressos 

i despeses” 
 
Dades  
 
Aquesta és una activitat que necessitarà una actualització periòdica de les 
dades. Els preus són de finals del 2009 i començaments del 2010. A part de 
dades obtingudes en establiments comercials, algunes de les web’s que he fet 
servir són:  
 
- Futbol: 

 http://shop.fcbarcelona.com/stores/barcelona/default.aspx  
 

- Jardineria:  
 http://www.alzinar.com/  
 

-  Esquí: 
http://www.ecoledeski-fontromeu.com/fr/tarifs.php  
http://www.eissierranevada.com/  
 

- Varis:  
http://www.decathlon.es/CA/  

 

Documents adjunts 
 
Mini_guia_del_professor.doc: algunes consideracions entorn del treball a classe 
dels problemes proposats 
 
Béns_i_serveis.doc: document Word amb el material de l’alumne 
 


