
 

 

 

Treball de fi de màster 

Annex I 

Contingut de l’Annex I: 

- Dossier d’activitats presentades per a l’alumnat.  

 

Títol: Material didàctic per a un ensenyament competencial de les Matemàtiques  

    

  

 

Cognoms: Salla Cairó        

Nom: Imma 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Matemàtiques 

 

Director/a: Margarida Mitjana Riera 

 

Data de lectura: 28 de juny de 2012  

 

 

 



 

 

DOMINÓ DE FRACCIONS 

Has jugat mai al dominó?  

 

Parleu entre  els companys de classe sobre les instruccions d’aquest joc. En grups de quatre 
persones heu de dissenyar el vostre dominó de fraccions!  

Tingueu en compte que els punts habituals del dominó clàssic, seran substituïts per: 

- Fraccions � un 50% de les vegades. 
- Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació, divisió, potències � un 25% 

de les vegades. 
- Diagrama de fraccions: representats amb qualsevol figura geomètrica plana 

estudiada � un 25% de les vegades. 

Així doncs, preneu una cartolina i dissenyeu les fitxes. El vostre dominó ha de tenir el 
mateix nombre de fitxes que el clàssic. Entre tots decidiu de quina mida seran les fitxes.  

 

Tot seguit, heu d’escollir, entre tots els membres del grup, les fraccions del vostre joc. 
El dominó clàssic té set zeros, set uns i així fins a set sisos. Heu de fer el mateix, però 
amb fraccions i escollir, entre tots, quines set fraccions escolliu per al vostre dominó. 

 

Si ja heu escollit quines són les fraccions i com les representareu, ja heu fet el més 
important. Ara distribuïu-vos la tasca d’escriure i representar les fraccions a cada fitxa.  
 
 
Un cop construït ja podeu fer alguna partida. Quan hagueu comprovat que tot funciona 
correctament, intercanvieu els jocs amb altres grups i a veure qui guanya més partides! 

  



 

 

 

NOMBRES PRIMERS 

Què és un nombre primer?  

 

Veurem el fragment d’un vídeo del programa Redes, de TVE que ens explicarà quins són 
aquests números. Tot seguit, respon a les següents preguntes:  

- Com definiries els números primers? 

 
- Prova de trobar els números primers que hi ha entre l’1 i el 100. Ajuda’t de la següent 

taula i tatxa aquells que no compleixen la definició de nombres primers i encercla de 
vermell aquells que sí que ho siguin. A continuació se t’ofereix algunes indicacions: 
 

- Al principi del vídeo, el matemàtic ens ha explicat quins són els primers nombres 
primers (2, 3, 5, 7, 11...).  

- Encercla el número 2. Compta de dos en dos i tatxa tots els múltiples de dos.  
- Encercla el número 3. Compta de tres en tres i tatxa tots els múltiples de tres.  
- Encercla el número 5. Compta de cinc en cinc i tatxa tots els múltiples de cinc. 
- Encercla el número 7. Compta de set en set i tatxa tots els múltiples de set.  
- Encercla el número 11. Compta de onze en onze i tatxa tots els múltiples d’onze. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quants nombres primers creus que són parells? Per què? 
 

 
- Quin és el gran misteri d’aquest subconjunt de nombres anomenats primers? 

 



La següent aplicació amb GeoGebra et fa la següent qüestió:  

“A quina pregunta ens respon Euclides?” 

 

Durant el vídeo ja ens ho han explicat, però si no ho recordes o necessites una altra pista per 
assegurar-te’n, prova d’unir els punts que corresponen als nombres primers de l’1 al 100 i 
sabràs la resposta a la qüestió plantejada!  

 

  



MÉS ENLLÀ DE NOSALTRES  

Vols viatjar en el més enllà?  

 

Connectat al Google Earth. Si no el tens a l’ordinador, descarrega-te’l al següent enllaç: 
http://www.google.es/intl/es_es/earth/download/ge/agree.html. 

Situa’t a la Basílica de la Sagrada Família (Barcelona). Una vegada puguis veure el tot el 
temple, el més a prop possible. A quina distància pots observar-la?  

Indicació: s’indica l’elevació (“elev.”) sota la imatge, al centre. 

Vés prement el zoom per allunyar-te i omple la següent taula que indica la distància (en metres 
i quilòmetres) a la que pots observar els següents indrets. 

 Kilòmetres (Km) Metres (m) 

1, Una persona (la meva alçada)   

2. La Sagrada Família   

3. L’eixample   

4. Barcelona i rodalies   

5. Catalunya   

6. L’estat espanyol   

7. El continent europeu   

8. La Terra   

 

 

 

 

 

El Google Earth et permet viatjar per infinits 
indrets de la Terra i... més enllà?  

La següent aplicació et permetrà anar el més 
lluny dels indrets coneguts.  

http://htwins.net/scale2/index.html 

Omple les següents taules amb les distàncies 
(en metres i en metres expressats en potència 
de 10) corresponents als indrets que 
s’indiquen. 

 

 

 
Metres 

(m) 

Metres (m) 
Expressats en 
potència de 10 

Una persona  
 

 

Balena blava 
 

 

Torre Eiffel 
 

 

Central Park 
 

 

Gran Canyo 
 

 

Muralla xinesa 
 

 

La Lluna 
 

 

La Terra 
 

 

El Sol 
 

 

Any llum 
 

 

L’Univers observable 
 

 



 

 

 

 Metres (m) 
Metres (m) 

Expressats en 
potència de 10 

Una persona  
 

 

Pilota de bàsquet 
 

 

L’ou d’una gallina 
 

 

Formiga 
 

 

Gra de sal 
 

 

Glòbul vermell 
 

 

VIH 
 

 

DNA 
 

 

Àtom d’hidrogen 
 

 

Electró 
 

 

Escuma quàntica 
 

 

 

 

Una vegada ja hagis viatjat en el més enllà, contesta a les següents preguntes: 

 

1. Aquestes últimes taules demanen les distàncies en potències de deu. Per què? 

 
 

2. Per què les distàncies de la taula de la dreta tenen l’exponent en negatiu? 

 
 

3. Una vegada has vist el que ens envolta, respon: et sents petit o et sents gran?  

 

 



 

DESCOBRIM EL SECRET D’UNA FAULA 

Recordes la faula de la Llebre i la Tortuga?  

 

 

Has d’esbrinar quanta estona estan corrent les protagonistes d’aquesta petita història. 

Has de tenir en compte les següents condicions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comencem a investigar! 

Primer has de buscar informació sobre aquests tipus d’animals a la wikipedia i així saber a 
quina velocitat màxima (km/h) poden arribar cada un d’ells (la llebre corrent per terra i la tortuga 
nedant per l’aigua).  

“Una tortuga i una llebre sempre discutien sobre 
qui era la més ràpida. Per dirimir la discussió, 
varen decidir fer una cursa. Varen elegir una 
ruta i varen començar la competició. La llebre va 
arrencar a tota velocitat i va córrer enèrgicament 
durant un cert temps. Després, al veure que 
portava una bona avantatge, va decidir seure 
sota un arbre per descansar una estona, 
recuperar forces i després continuar la seva 
carrera. Però aviat es va adormir. La tortuga, 
que anava poc a poc, la va atènyer, la va 
superar i va acabar primera, declarant-se 
guanyadora indiscutible.”  

Moralitat:  l’esforç constant permet arribar més 
lluny. 

- El recorregut és de 10 km. 
 

- La nostra tortuga és del tipus Chelonioidea (tortuga marina). 
 
- La llebre de la faula és del tipus Lepus europaeus (llebre comuna). 

 
- Una particularitat és el recorregut: paral·lelament al camí de la cursa hi ha un llac. Al 

cap de dos minuts de córrer (a 0’7 km/h) la tortuga, que ja s’ha adonat de l’existència 
del llac, s’endinsa a l’aigua i acaba la cursa nedant. 

 
- Com ja ens explica la faula tradicional, la llebre al veure que és molt més ràpida que la 

pobra tortuga s’ajeu a descansar a la vora del camí. En aquesta versió, sabem que la 
llebre corre el primer minut, descansa durant una bona estona i, al minut 15, quan 
s’adona que la tortuga va molt avançada, arrenca a córrer per si la pot atrapar.  

 



 

 

 

 

 

Tens totes les dades necessàries? Doncs passem a treballar amb l’Excel i segueix les 
següents indicacions: 

- Primera columna � Temps de la carrera. 
 Quina unitat de temps és la més convenient per ser més precisos? 

 
- Segona columna � Distància recorreguda (km) de la tortuga. 

A quina velocitat va durant els dos primers minuts? 
A quina velocitat va durant la resta de la carrera? 
Com has d’expressar aquestes velocitats? 

 
- Tercera columna � Distància recorreguda (km) de la llebre. 

A quina velocitat va durant el primer minut? 
A quina velocitat va durant la resta de la carrera? 
Com has d’expressar aquestes velocitats? 

 
 
 
Ara pots ja pots respondre: quin és el temps total de la cursa? 

 
 
Quanta estona li calia a la llebre per arribar a la meta? 

 

Aprofita el treball que has fet amb l’Excel i representa la informació disponible en un gràfic que 
mostri l’evolució de la cursa (distància recorreguda) en funció del temps. 

  



 

 

 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LLEGIR LA LLETRA PETITA 

Et veus capaç d’escollir la millor tarifa de mòbil?  
 
 
La Júlia vol canviar-se de companyia telefònica però no sap quina li surt més a compte. Cal que 
li donis un cop de mà a escollir entre la companyia Verda  o la companyia Lila . A continuació, 
pots observar la tarifa que ofereix cada una de les companyies. 
 

 

 

 

 

 

1. Fes les taules de valors corresponents i construeix un gràfic on s’hi representi el cost 

d’una una trucada amb cada una de les companyies, en funció dels minuts que s’està 

parlant. Tingues en compte la lletra petita!  

- Quines unitats cal representar en l’eix de les abscisses? I a l’eix d’ordenades? 

 

 

 

 

- Amb l’ajuda del gràfic, respon: Quina companyia resulta més econòmica si la 

trucada és de llarga durada? Quants minuts cal parlar per a que una trucada sigui 

més rentable amb aquesta companyia? Justifica les respostes. 

 

 

 
 
 
 
 

2. La Júlia calcula que fa una trucada al dia (de dilluns a divendres) i als caps de setmana 

unes 6 trucades. A més, et diu que està parlant entre 5 i 10 minuts, per trucada.  

- D’entrada i amb la informació de què disposes, quina companyia li aconselles? 

 

Verda * 

8 
cent. €/min 

Establiment de trucada: 18 cent. 

Lila 

12 
cent. €/min 

Sense establiment de trucada.  



 

 

- Calcula quantes trucades fa al mes, considerant que un mes té quatre setmanes. 

 
 

 

 

 

 

3. Has vist l’asterisc (*) de la tarifa Verda  i t’has adonat que hi ha una informació que et 

falta conèixer: *Sigui quina sigui la despesa, a la factura mensual hi ha un cost fix de 7€.  

 

- Segons el que ens ha dit que parla cada mes, fes un càlcul del que gastaria amb 

cada una de les companyies. Quina li aconselles?  

Indicació: Considera que cada trucada té una durada corresponent a la mitjana de 5 i 

10 minuts.  

  



 

 

DIA TURÍSTIC A BARCELONA 

Ens ajudes a preparar el millor recorregut?  

 

Vénen uns amics teus de Lleida a passar un cap de setmana d’estiu a Barcelona! La teva família i tu 
els acolliu a casa vostra. 

Arriben un dissabte a les 10h. del matí amb un autobús que fa parada a Zona Universitària. Aniran 
lleugers d’equipatge per poder aprofitar el dia des que arribin a Barcelona, sense haver de passar per 
casa. Tenen molt clar el que volen fer i veure: dissabte els hi agradaria fer turisme i diumenge passar 
el dia a la platja (allà no en tenen i volen aprofitar-ho).  

Per fer una estada prou econòmica, us han dit que tenen pensat 
visitar el següent: el Zoo, el Parc Güell, la Sagrada Família i la 
Font Màgica de Montjuïc. Com que el cap de setmana passarà 
volant, cal que els ajudis a preparar la ruta que han de fer 
(l'ordre de visitar cada indret) i quin és la millor opció amb 
transport públic. Has de tenir en compte que per aquell cap de 
setmana justament hi ha convocada una vaga d'autobusos i, per 
tant, t'has de limitar a planificar la ruta en metro 

 

1a. part de l’activitat 

- Pren un mapa de Barcelona i situa cada un dels indrets a visitar. 
- Esbrina quina parada de metro queda més propera a cada un d’aquests llocs. 

 
-  

 
-  

 
- Què entens per trobar el millor recorregut? 

 

 

 

Suposarem les següents dades per simplificar el problema: 

Línia Temps mitjà de trajecte entre estacions 

L1 1’10’’ 

L2 1’20’’ 

L3 1’15’’ 

L4 1’30’’ 

L5 1’25’’ 

Els transbordaments suposen una mitjana de 3 minuts. 



 

 

- A partir d’un plànol del metro de Barcelona, localitza les parades properes als indrets a 
visitar, incloent-hi també el lloc d’arribada. 

 

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

- Seguint un ordre lògic, quin recorregut et sembla el més adequat? 
 

-  
 
-  

 
- En el plànol del metro de Barcelona identifica els possibles recorreguts a fer. 

 
- Calcula el temps mitjà per a cada un dels recorreguts que has trobat en el plànol. Quin és 

el recorregut que els hi aconselles?  
 

 
 

-  
-  
-  

 
 
 
 

 
 



 

 

- Amb l’ajuda dels càlculs que has fet, en l’anterior pregunta, per a calcular el temps total 
de recorregut, troba l’equació general per tal d’obtenir el temps total d’un recorregut, en 
qualsevol cas. 
Indicació: tingues en compte que el temps mig entre parades és diferent segons la línia 
de metro. Cal que afegeixis les variables necessàries que indiquin el nombre de parades 
segons cada línia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- De què t’informa l’equació obtinguda? Quines dades necessites conèixer per a poder-la 

aplicar? 
 

 

 

 

 

 

 

2a. part de l’activitat 

Els teus amics et comenten que 
l’últim cop que van venir a 
Barcelona van comprar el bitllet 
senzill, però tu no estàs 
convençut/da que sigui la millor 
opció. Indicació: El bitllet senzill 
serveix per un sol viatge i té un 
cost de 2€. Et decideixes a 
informar-te’n i aconsegueixes un 
butlletí informatiu. 

  



 

 

 

 

 

 

- Quina targeta els hi recomanes que comprin? Justifica-ho fent referència a les dades que 
fas servir per a respondre.  

 

 

 

 

 

 

 

- En cas que no sigui el bitllet senzill, quant s’estalviaran gràcies a la teva ajuda? 

 

 

 

 

 

 

 

Llegeix la següent notícia de la portada del diari Públic, el dimarts 20 de desembre de 2011.  

- Amb la informació de la que disposes, omple els buits en blanc. 
 

- De què informen els gràfics? Et sembla que els gràfics de la notícia utilitzen la mateixa 

escala? Per què? 

  

 

 

- Prova de fer una representació gràfica que englobi els següents casos: 

L’augment de la sanció del 2012 respecte el 2011. 

El canvi de tarifa per a la T-Trimestral, sabent que l’any passat tenia un cost de 140€. 



 



 

 

 



EL MEU EQUIP DE FUTBOL 

Organitzem una festa pel millor equip de futbol? 
 

Aquest any, el teu equip de futbol ho ha guanyat tot!  

Volen fer una gran celebració per la ciutat i acabar la festa al camp de futbol. Ja tenen unes quantes 
idees per fer la gran festa, però no tenen massa temps per preparar-ho. Els hi pots donar un cop de 
mà per acabar de prendre unes quantes decisions? 

Per tal que els puguis ajudar, tot seguit se’t proporcionen les dimensions del camp de futbol: 

 

- Fes una representació a escala del camp de futbol. 
 

- Un cop fet el dibuix del terreny de joc, omple la següent taula: 

 Quadrat Rectangle Triangle Circumferència Cercle Semicircumferència Sector 
circular 

Número        

- El terreny de joc és rectangular.  
- La línia de banda fa 120 metres. 
- La línia de porteria fa 90 metres 
- El terreny de joc està dividit en dues meitats per una línia paral·lela a la línia de porteria (és l’anomenada 

línia mitja). 
- El centre del camp està marcat amb un punt a la meitat de la línia mitja. 
- Al voltant d’aquest punt de centre es traça una circumferència amb un radi de 9,15 metres. 
- Les porteries estan col·locades al centre de cada línia de porteria. Consisteixen en dos pals verticals, 

equidistants de les banderoles i units en la part superior per una barra horitzontal. La distància entre els 
pals verticals és de 7,32 metres i la distància entre el pal horitzontal i el terra és de 2,44 metres 

- L’àrea de porteria està situada en els dos extrems del terreny de joc i es demarca de la següent manera: 
es tracen dues línies perpendiculars a la línia de porteria, a 5,5 metres de la part interior de cada pal de 
porteria. Aquestes línies s’endinsen 5,5 metres en el terreny de joc i s’uneixen amb una línia paral·lela a 
la línia de porteria. Les àrees delimitades per aquestes línies i les línies de porteria són les anomenades 
àrees de porteria. 

- L’àrea penal està situada en els dos extrems del terreny de joc i es demarca de la següent manera: es 
tracen dues línies perpendiculars a la línia de porteria, a 16,5 metres de la part inferior de cada pal de 
porteria. Aquestes línies s’endinsen 16,5 metres en el terreny de joc i s’uneixen amb una línia paral·lela a 
la línia de la porteria. Les àrees delimitades per aquestes línies i les línies de porteria són les 
anomenades àrees de penal. 

- A cada àrea de penal es marcarà un punt de penal a 11 metres de distància del punt mig de la línia entre 
els pals i equidistant a aquests. 

- A l’exterior de cada àrea penal es traçarà un semicercle amb un radi de 9,15 metres des del punt de 
penal. 

- A cada cantonada es col·locarà un pal amb una banderola. L’altura d’aquests pals és d’1,5 metres.  
- Es traçarà un sector circular amb radi d’1 metre des de cada banderola a l’interior del terreny de joc. Són 

els anomenats corners.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ha arribat el moment de organitzar els preparatius de la festa! Et proporcionen la següent llista del 
què volen fer: 

• Al voltant del camp, cobrint les línies de banda i de porteria volen col·locar uns punts de llum 
(focus d’alta potència) que il·luminin el terreny de joc. Per garantir una llum adient a la 
situació els tècnics asseguren que els focus s’han de col·locar al terra separats 25 metres 
uns dels altres. 

• Unes lones de tela brillant amb la paraules “Som campions!” que cobreixin les àrees de 
porteria i una lona blanca amb l’escut de l’equip dibuixat que cobreixi la circumferència del 
mig camp. 

• Una traca de petards que recorri tot el camp en la diagonal (des d’un córner fins a un altre 
córner de l’altra punta i del costat oposat). La proposta és fer una traca amb 50 petards 
 

- Quants focus hauran d’instal·lar al voltant del terreny? 

 
- Quants metres de lona han d’estendre sobre les zones del camp?  

 

 
- A cada quants metres hauran de col·locar els petards de la traca? 

 
Amb la següent informació, facilita’ls quant es gastaran per a aquests preparatius: 

 

 
Pregunta complementària:   

Lloguer del focus: 75€/unitat. 

Lona brillant: 18,5€/m2. 

Lona blanca: 12€/m2. 

Inscripció de les paraules “Som campions!”: 180€. 

Inscripció del dibuix de l’escut: 235€. 

Pack de 20 petards: 135,5€ 

La pilota de futbol està formada per pentàgons i hexàgons (en la 
imatge es diferencien pel color negre i blanc, respectivament): és un 
isòsceles truncat. 

Per què la pilota no està formada tota per hexàgons? 



 

 

RECIPIENT PER AL NOU BATUT “XOCOBLANC” 

T’imagines treballant a una empresa al departament de Màrqueting? 
 

T’han contractat com a becari a una empresa de làctics per tal que els ajudis a dissenyar el recipient 
per un nou producte que volen llençar al mercat: un batut de xocolata blanca!  

Volen captar l’atenció tan dels pares, com dels nens per tal que vulguin provar el nou batut de l’estiu 
anomenat “Xocoblanc”. Estan preparant el producte, el logotip, el recipient i la publicitat que faran per 
tal de promoure la venda del producte. Tu formes part del departament de recipient de “Xocoblanc” i 
heu d’escollir el millor producte valorant la innovació, però tenint en compte el cost de fabricació. 

El cap de departament et passa una nota amb les condicions del recipient.  

 

Els ajudes a pensar la millor opció? 
 
Justifica la resposta i especifica els passos que has fet per tal d’arribar a aquesta conclusió. 

1. El producte està pensat per a vendre’l en pacs individuals. Cada recipient ha de 
contenir 330 ml de batut “Xocoblanc”.  

2. Per a la forma del recipient hi ha quatre opcions: un cilindre, un prisma 
quadrangular, un con o una piràmide quadrangular.  

3. El material amb el que es fabricarà és el mateix que el dels coneguts Tetra Briks i 
la composició és la següent:  
- Cartró (75%). 
- Plàstic polietilè (20%) 
- Alumini (5%).  
La nostra empresa ja treballa amb aquests tipus de materials i el cost de cada un 
d’aquests és el següent: el cartró a 22 cent/m2, el plàstic polietilè 55 cent/m2 a  i 
l’alumini a 80 cent/m2.  



ANEM AMB COTXE 

Ets capaç de reconèixer totes les senyals de trànsit? 
 

Identifica les senyals simètriques i indica per a quins eixos existeix la simetria.  

     

     

     

     

 
T’agraden els cotxes? Quantes marques recordes? Per a respondre als següents punts pots ajudar-te 
de la recerca per Internet:  

 
- Buscar tres logotips de marques de cotxes que, a més de 

tenir elements geomètrics, siguin figures simètriques 
respecte a un eix. 
 

- Buscar tres logotips de marques de cotxes que, a més de 
tenir elements geomètrics, siguin figures simètriques 
respecte a més d’un eix. 
 

- Buscar un logotip de marca de cotxe que es pugui obtenir 
a partir d’una figura donada per mitjà de girs d’aquesta.  
 
 
 
 
 
 
 

- Dissenyar un logotip per a una marca imaginària de cotxe 
que compleixi alguna condició de les que s’ha trobat en 
els anteriors logotips. 
 

   

   

   

 



ESTRELLA DE HOLLYWOOD 

Com pots mesurar la superfície d’una mà? 
 

Fa cinc anys que no us veieu amb el teu company de classe i... s’ha convertit en una estrella de 
Hollywood! 

Pròximament se li dedicarà una estrella al Passeig de la Fama del districte de la ciutat de Los Ángeles 
(Califòrnia, Estats Units d’Amèrica).  

Uns mesos abans  col·locar la rajola, encara no disposen dels motlles de la mà del company (està 
vivint a Catalunya i fins d’aquí a un mes li és impossible viatjar a Los Ángeles). L’empresa que es 
dedica a fer el disseny d’aquestes rajoles necessita saber el màxim d’informació de la forma de la mà. 
Aquest company ha recordat que ets una persona molt àgil (mentalment parlant) i et truca per 
demanar-te ajuda.  

Necessita que facis una estimació del perímetre i l’àrea de la seva mà. Segueix els passo:  

 

  

1. El teu company ha de col·locar la mà sobre un paper  i has de repassa el perfil de la 
mà. 
 

2. Uneix, amb una recta, l’inici i el final de mane ra que quedi una figura tancada. 
 

3. Fes una estimació del perímetre i de l’àrea de l a mà: 
 
- Fent ús d’un regle. 

 
- Fent ús, tan sols, d’un DNI i d’una moneda de 10 cè ntims. 

Sabem que: 
- Les dimensions del DNI són 85,60 mm d’ample per 53, 98 mm d’alt. 
- La moneda de 10 cèntims fa 19’75 mm de diàmetre. 

 
 

4. Compara els resultats obtinguts del perímetre i de l’àrea de la mà del company, 
justificant quin mètode consideres més precís. 



 

 

VOLEN UNA DISCOTECA 

On situaries la discoteca? 
 

Quatre pobles de la comarca de l’Urgell estan debatent on es construirà una discoteca. Els quatre 
alcaldes corresponents van prometre aquesta discoteca que el jovent ja feia temps que reclamava. 
Com que són força a prop els uns dels altres, han decidit fer una sola discoteca que satisfaci a tots 
els habitants dels quatre pobles i així s’estalvien força diners. De totes maneres, no hi ha prou capital 
i sembla que la cosa va per llarg. Tot i la lentitud del projecte, de moment s’està decidint on es 
construirà la discoteca. Els quatre pobles que estan debatin sobre aquest tema són els següents: 
Tàrrega, Anglesola, Verdú i Bellpuig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap dels pobles vol la discoteca dins del seu municipi (per estalviar-se problemes amb el soroll), però 
tots el volen el més a prop possible (per a que els joves no ho tinguin massa lluny). Veient que no es 
posen d’acord, l’ajuntament de Bellpuig, finalment, decideix sortir del projecte al·legant que, al ser el 
poble més llunyà, no hi té res a fer. Va passant el temps i no s’acaben de posar d’acord. Finalment, i 
sota la pressió dels ciutadans que reclamen la discoteca, decideixen buscar el punt mitjà entre 
aquests tres pobles. 

Fent ús del GeoGebra: 

- Busca el punt equidistant a Tàrrega, Anglesola i Verdú.  
 

- On hagués anat la discoteca en cas que el poble de Bellpuig no s’hagués fet enrere. 
 
- Compara les distàncies entre: 

� Bellpuig i el punt escollit per a construir la discoteca  
� Bellpuig i el punt que s’hagués escollit en cas que haguessin participat 

els quatre pobles.  
Comenta què succeeix. 
 



DIBUIX DE L’AULA DE TECNOLOGIA 

T’imagines que ets un arquitecte? 
 

Com tot bon arquitecte, abans de posar-se a prendre mides per fer una reproducció a escala, cal fer 
un croquis d’allò que es vol dibuixar.  
 

QUÈ ÉS UN CROQUIS? 
Croquis  (català) Croquis  (castellà) Sketch  (anglès) 
Dibuix d'execució ràpida i resumida, sense detalls, que pot ésser fet 
directament ... 

www.enciclopedia.cat 

Amb el grup de treball, cal que dibuixeu dos croquis a mà alçada (podeu ajudar-vos del regle) del que 
esteu observant a l’aula de tecnologia. Aquests primers dibuixos us han de ser útils per a escriure-hi 
totes les mides que prendreu en la següent activitat.  
 

Us servirà per a dibuixar el plànol de l’aula. Heu d’intentar 
imaginar, entre tots, com seria l’aula de tecnologia si 
l’observéssiu des de dalt. Cal que aquest croquis sigui en dues 
dimensions (figura plana) i que hi surtin tots els elements a 
mesurar: estructura de l’aula en general (parets), taules, 
tamborets, tarima, pissarra, armari, prestatges, finestres, porta, 
etc. 

CROQUIS 2 

Us serà d’utilitat per a dibuixar la representació de l’aula en 
perspectiva, en tres dimensions. Heu de fer el dibuix 
visualitzant l’aula des d’un dels quatre vèrtexs i imaginant que 
està completament buida (tan sols l’estructura bàsica). Aquest 
croquis ha de ser en tres dimensions per tal de poder-hi 
plasmar les mides corresponents a les parets (alçada i 
amplada), el terra, les finestres i la porta.  

 

Som-hi, nois i noies, ha arribat el moment de posar-nos “mans a l’obra”! Cal que prengueu totes les 
mides necessàries per tal de poder realitzar la pràctica Dibuix a escala de la nostra aula de 
tecnologia . 

Recordeu que, al grup de treball, sou quatre! Entre els membres del grup us heu de repartir 
responsabilitats: uns poden prendre mesures amb els estris necessaris i altres poden anotar-les al 
croquis i comprovar que tot s’estigui fent correctament.  

Per al PLÀNOL de l’aula de Tecnologia cal que mesureu: 
- Llargada i amplada de l’aula. 
- Llargada i amplada de les taules. 
- Llargada i amplada dels tamborets. 
- Llargada i amplada de la tarima. 
- Amplada de les finestres i de la pissarra. 
- Amplada de la porta. 
- Amplada i profunditat dels prestatges.  

Per al dibuix en PRESPECTIVA de l’aula cal que anoteu les 
següents mides: 

- Alçada, amplada i profunditat de l’aula � Això implica 
mesurar el terra i les parets. 

- Alçada i amplada de les finestres. 
- Alçada i amplada de la porta. 

 

CROQUIS 

1 

 

CROQUIS 

2 



Totes les mesures han d’estar correctament anotades als croquis 1 i 2, 
respectivament. Per a prendre les mesures cal que feu ús dels 
següents estris de mesura: 
 

- La cinta mètrica  llarga. 
 

- L’hipsòmetre  similar al de la imatge (entès com un estri 
mesurador d’angles, de distàncies i d’altures) que heu construït 
vosaltres mateixos.  

 

De cara a la propera classe... 

- Cada membre del grup ha de portar una còpia dels dos croquis que heu omplert amb les mides. 
- Heu d’escollir quina escala utilitzareu per tal de fer les dues representacions de l’aula de 

tecnologia. 

 

QUÈ ÉS L’ESCALA?          www.xtec.cat 

L’escala es un factor de proporció que relaciona les mides que es poden prendre sobre 
el plànol i la seva correspondència amb la 
realitat. Tot fent una aplicació de l’escala podem 
dibuixar proporcionadament qualsevol objecte 

en qualsevol format. 

Si vull dibuixar un objecte molt gran en un full de paper i no 
m’hi cap l’he de reduir, o sigui fer més petit. Si necessito que 
el dibuix guardi les proporcions de la realitat, per exemple per 
prendre’n mesures... haig de fer una reducció a escala. 

Reduir a escala vol dir dividir totes les mides d’un model per 
la mateixa quantitat. La forma d’expressar l’escala és un 
factor de proporció que es representa amb dos números 
separats per els dos punts de l’operador de la divisió.  

mida plànol : mida real 

  

Ha arribat el moment de reproduir sobre paper allò que hem estat observant i analitzant en l’anterior 
sessió: l’aula de tecnologia. 

Se t’ha demanat que escullis una escala determinada per a poder dibuixar el plànol de l’aula sobre el 
paper mil·limetrat. Abans de començar a dibuixar-lo, aplica l’escala que has triat a cada una de les 
mesures que veu prendre amb el grup de treball. 

ESCALA  

 

 MESURA REAL MESURA A ESCALA 

Paret 1 / Paret 3   

Paret 2 / Paret 4   

Taules (amplada/llargada)   

Taula professor (amplada/llargada)   



Tamboret (amplada/llargada)   

Tarima (amplada/llargada)   

Prestatge 1 (amplada/llargada)   

Prestatge 2 (amplada/llargada)   

Armari (amplada/llargada)   

Porta (amplada)   

Pissarra (amplada)   

Finestres (amplada)   

 

 

Amb el croquis que ens informen de totes les mesures 
reals, la taula de conversió d’escala, el llapis, la goma, 
el regle i el paper mil·limetrat, ja podem començar!  

 

 

 

 

Un cop fet el dibuix en dues dimensions, procedim a 
reproduir l’aula en perspectiva. Amb un dels membres 
del teu grup de treball i amb l’ajuda del Geogebra, cal 
que feu la reproducció a escala de l’aula, en tres 
dimensions, suposant que aquesta està completament 
buida. 

 

Tal i com ja heu fet en l’activitat anterior, heu d’escollir l’escala més adient per a fer el dibuix amb el 
Geogebra. Ús serà de gran ajuda completar la següent taula amb les mesures convertides. 

 

ESCALA 
 

 

 MESURA REAL MESURA A ESCALA 

Terra (amplada/profunditat)   

Paret 1 / Paret 3 (alçada/amplada)   

Finestres (alçada/amplada)   

Porta (alçada/amplada)   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGUEM AL BINGO 

Quina probabilitat tens de guanyar? 

 

Avui jugarem al bingo! Quant apostaries a que cantes línia o bingo? 
Primer farem alguna partida entre tota la classe i després respondrem les següents preguntes: 

- Quina és la probabilitat de... 
 
Treure el 37? I Treure l’1 i el 90? 

 
Treure un nombre parell? I treure un nombre senar? 

 
Cantar fila, suposant que jugues sol. 

 
Cantar bingo, suposant que jugues sol. 

 
Cantar fila, suposant que jugueu dues persones. 

 
Cantar bingo, suposant que jugueu dues persones. 

 
Cantar fila, suposant que jugueu tota la classe. 

 
Cantar bingo, suposant que jugueu tota la classe. 



 

 

INFORMACIÓ ENGANYOSA 

Et creus tot el que et vénen? 
 

1a. part de l’activitat 

A continuació tens quatre productes amb alguna oferta indicada en el mateix recipient. Al costat de 
cada un tens un quadre informatiu amb l’oferta en qüestió i la capacitat del recipient nou i de l’original.  

 

 

Pensa quina et sembla la manera menys enganyosa d’anunciar l’oferta i ara ho discutirem tots junts. 



2a. part de l’activitat 

Tot seguit es plantegen tres informacions de diferents mitjans de comunicació. Les dues primeres 
vénen donades a través d’un gràfic de barres i la tercera mitjançant un titular. 

Discuteix: 

1. De què t’està informant? 
2. Consideres que és informació enganyosa? Per què? 
3. En el cas dels gràfics, torna’ls a construir (amb l’ajuda de l’Excel) segons les dades 

donades i compara’ls.  

 

 

 

 

  

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 



 

 

L’ATUR A CATALUNYA 

Coneixes molta gent que estigui buscant feina ? 
 

Has de fer una recerca per Internet, concretament a la pàgina web de l’Idescat (Institut d’Estadística 
de Catalunya) per a respondre a aquesta qüestió: 

Quina és la taxa d’atur de Catalunya, segons l’edat  i el sexe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Busqueu a la pàgina web d’Idescat la informació necessària per a resoldre la qüestió. 
 
2. Observeu les dades de la taula i expliqueu de què us informen.  

- Cada quants anys tenim informació?  

- Quins anys et sembla que et falten?  

- Quins intervals d’edat ens dona la taula? 

- Et semblen adequats? 

 

3. Fent ús de l’Excel construïu una graella amb els percentatges corresponents a cada cas. 
Identifiqueu la mitjana d’atur per a cada grup d’edat i sexe i globalment. Compareu els resultats. 

4. Fent ús de l’Excel construïu els gràfics, per a cada cas, que millor representen la situació.  


