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FULL D’ACTIVITATS 1 – CICLE SUPERIOR EP
ABANS DE COMENÇAR... DE QUÈ VA AQUEST PROBLEMA?
Heu participat alguna vegada en activitats solidàries? De quin tipus? Creieu que són útils? Quines idees
se us acudeixen per poder recollir diners per fer millores o comprar material per a l’escola?
QUÈ ENS DIU EL PROBLEMA?

El preu d’un bon berenar
Ben aviat, l’escola organitza una recollida de fons per poder fer millores a la biblioteca. Els de sisè hem
pensat que hi col·laborarem oferint berenar els divendres a la sortida de l’escola per als nostres
companys. Calculem que podrem fer i vendre uns 30 berenars. Ens hem dividit en diferents equips per
decidir com ens organitzem i avui presentarem les diferents propostes, d’entre les quals n’haurem
d’escollir una:
- L’equip CARS proposa que cada setmana hi hagi un equip que es responsabilitzi de fer quatre
pastissos i els porti a l’escola per vendre’ls a talls.
- L’equip SUNS considera que seria millor preparar
entrepans i vendre’ls amb un suc.
- L’equip TREES ha pensat que seria millor comprar paquets
de pastissets preparats i vendre’ls de dos en dos acompanyats
d’un tros de xocolata.
- L’equip TEENS ha pensat de comprar refrescos
embotellats en ampolles de 2 litres i preparar sandvitxos amb
pa de motlle i crema de xocolata.
Amb quin us quedaríeu? Per què? Valoreu les diferents propostes dient els pros i els contres de cada una
i tenint en compte els costos, la facilitat o dificultat de preparació i altres aspectes que us semblin
importants. En funció d’aquests criteris o d’altres que creieu necessaris, escolliu l’opció que us sembli
més oportuna i aporteu-ne les vostres raons. Feu un càlcul aproximat del preu de cost de cada peça de
berenar de la proposta que hagueu escollit. Un cop tingueu tot això calculat, penseu quin preu de venda
final marcaríeu.
DADES

PLANIFICACIÓ

RESOLUCIÓ

ELABORACIÓ DE RESPOSTES
REVISIÓ FINAL
Hem donat resposta a totes les preguntes plantejades? Hi ha algun aspecte que se’ns hagi passat per alt?
Quin? Hem seguit la planificació consensuada? Quins canvis hi hem fet? Hem elaborat una bona
argumentació? Som capaços d’explicar-la als altres? S’entén?
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Imagineu-vos que teniu la possibilitat d’inventar entrepans nous que mai hagueu fet amb els ingredients
que més us agradin. Penseu en cinc propostes d’entrepans diferents i busqueu un nom significatiu per a
cadascun. Podeu dibuixar-ne els dissenys.
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