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Etapes
1.   Llegeixo el problema per entendre’l. Què em demana?
2.    Faig un test de comprensió del problema amb el company
3.    Considero les dades i les incògnites
4.    Elaboro un pla: els passos a seguir
5.    Executo el pla: faig els càlculs
6.    Comprovo la solució
7.    Contrasto la meva resolució amb la dels companys
8.    Faig una presentació final raonant la meva estratègia
9.    Amplio a altres problemes





Problema. Modelatge professor

L’Antonio ha decidit anar de 
rebaixes: li cal renovar el seu 
armari. Ell i el seu amic David 
entren en una botiga de roba de 
la Rambla que, segons sembla, 
fan un 20% descompte. El 
dependent, l’Aschraf, els explica 
molt amablement que un jersei  
val 50€ i ara fan el 20% de 
descompte, però que si en 
compren dos, la segona unitat té 
un 70% de descompte.  Llavors, 
diu l’Aschraf, cada peça surt a 
27,5€. 
Fantàstic, me’n compro dos 
doncs! diu l’Antonio,però el 
David li pregunta: Ja portaràs 
prou diners? Quan hauràs de 
pagar en total?



Problema. Modelatge professor



Problema. Modelatge alumne

Leo, Ariana i Lucia han 
anat a comprar a la 
seva botiga favorita: 
Noelia’s Shop. 
La Noelia els diu que 
estan fent rebaixes. 
Una samarreta de 25€ 
té un 10% de 
descompte i si 
compren dues peces, 
la segona unitat té un 
30% de descompte, 
que s’animin perquè, si 
en compren dues, cada 
peça els surt a 21€. 
Quan hauran de pagar 
si compren dues 
samarretes?



Problema.Modelatge alumne

Cal que un alumne surti a la pissarra a explicar amb les seves paraules l’
estratègia que ha seguit

REFLEXIÓ: 
Els que aquesta vegada hagin aplicat l’estratègia curta de multiplicar el 
preu de la peça per dos, veuran que la Noelia els estafava 2€, les 

samarretes costaven 40€ , no 42€. 
Cal comprovar sempre la solució!



Ampliació

Els alumnes van sortir al carrer a buscar 
exemples similars en cassos reals de 
descomptes i rebaixes. 
Van fer fotos amb els mòbils i van redactar un 
problema associat.
Aquí teniu alguns exemples...



Ampliació



Ampliació



Ampliació



Ens estan 
aplicant 
realment el 50% 
de descompte 
en aquests 
articles?

Diversitat



m-Learning
Diccionari. Els alumnes busquen les paraules que no entenen amb l’app 
DIEC2 (Diccionari Institut estudis catalans) en línia:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iec.diccionarionline&hl=ca
https://itunes.apple.com/es/app/diec2-en-linia/id522045858?mt=8


m-Learning

Edició de fotos
App per a mòbils Picsart: Editor fotos online Picmonkey:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=ca
http://www.picmonkey.com/

