DIVERSITAT 3er
1-Perquè penseu que són importants les matemàtiques?

2-Explica 10 situacions de la vida quotidiana ( del dia a dia) en que utilitzis
les matemàtiques.

3-Per exemple: sabies que quan preguntes als teus companys:
-quants germans tens? estas utilitzant les matemàtiques?
a)Parla del tema utilitzant el següent vocabulari o similar:





El més.......
Igual que......
Menys que.......
Més que.........

b)Ordena els nombres utilitzant els signes >, < i = . Quina ordenació has fet?

4- Quants electrodomèstics tens a casa?
a) Parla del tema utilitzant:





El més.......
Igual que......
Menys que.......
Més que.........

b)Ordena els nombres utilitzant els signes >, < i = . Quina ordenació has fet?

5-a)Quants cosins, quants amics, .... Parla d'un tema que tu triís i utilitza el
vocabulari:





El més.......
Igual que......
Menys que.......
Més que.........

b)Ordena els nombres utilitzant els signes >, < i = . Quina ordenació has fet?

6-Quantes finestres hi ha a la classe?
Quantes taules hi ha a classe?
Quantes cadires hi ha a classe?
Quants bilígrafs hi ha a classe?
Quants llapissos hi ha a classe?
Quantes gomes hi ha a classe?
Quants parells de sabates hi ha a classe?
Quants dits hi ha a classe?
a) Parla del tema utilitzant:





El més.......
Igual que......
Menys que.......
Més que.........

b)Ordena els nombres utilitzant els signes >, < i = . Quina ordenació has fet?

7-Observa:

Escull tres llibres: Quant valen? Quant t'estalvies amb l'oferta?

Escull uns altres tres, quant valen?
Quant t'estalvies amb l'oferta?

Fes diferents classificacions amb els llibres anteriors:
Per exemple llibres catalans i llibres no catalans.Quants hi ha de cada
classe?

Llibres infantils i llibres no infantils.Quants hi ha de cada classe?

Pensa un altre classificació.

Quants llibres hi ha?.
Omple els buits:
Tenim ...... unitats (llibres)

Tenim .........decenes i ...........unitats ( llibres)

Tenim........centenes, ........ decenes i ........ unitats( llibres)

8- Observa l'anunci:

72300€ és un premi anual o mensual?

6025€ és un premi anual o mensual?

Si sabem la quantitat d'un premi anual, amb quina operació sabrem el premi
mensual?

Comprova el que has dit amb l'anunci.

Omple els buits:
6025€
........ unitats de miler..............centenes............decenes........unitats

8-Observa el següent anunci:

Quin és el premi més car?

Ves al supermercat o bé a la botiga d'animals i anota preus de productes
d'aquesta marca ( menjar per gats i gossos).
Si suposem que tens un gat, calcula en un mes quants punts pots obtenir.
Quants € t'hauràs gastat?

Quin premis pots tenir?

Si vols un premi en concret calcula el temps i els diners que et gastaràs.

Si suposem que tens un gat, calcula en un mes quants punts pots obtenir.
Quants € t'hauràs gastat?

Quin premis pots tenir?

Si vols un premi en concret calcula el temps i els diners que et gastaràs.

