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  Material de formació  

Fase 3 – Bloc 2 – Activitat 3 – Exemple d’avaluació  competencial 

 

EXEMPLE D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL 
(COMPETIC 2) 

 
 
Títol del projecte: Controlem les nostres despeses de la llar 
 
Context: A partir de les despeses de la pròpia llar, i fent servir com a eina un full de càlcul, cada alumne ha 
de treure les conclusions adients sobre les despeses i proposar mesures per equilibrar l’economia 
domèstica.  
 
Tasca: Crear un full de càlcul on s’introdueixin les despeses i les dades pertinents, modificant i formatant 
la taula, fent servir les fórmules per fer càlculs, amagant columnes i files, inserint gràfics per visualitzar 
millor els resultats i formatant en pdf per mostrar els resultats. 
 
Criteris d’avaluació i els corresponents indicadors  d’assoliment  
 

Al finalitzar aquest projecte els alumnes hauran de  saber... 
 

Autoavaluació 
Evidències  

 
1. POSAR UN TÍTOL ADIENT A LA TAULA. 
 

• El títol és adient a la tasca 
• Ha fusionat les cel·les del títol  
• L’ha escrit en majúscules. 

 

 

 
2. INTRODUIR DESPESES RELACIONADES AMB LA LLAR I MO DIFICAR 
EL TIPUS DE DADA. 
 

• Les despeses estan relacionades amb la seva llar 
• Les despeses estan disposades en columnes.  
• Les dades estan disposades a les cel·les i les ha modificat.  
• Ha modificat el format de les columnes dels imports econòmics, de 

manera que el full mostri dos decimals. 
 

 

 

 
3. CALCULAR EL TOTAL MENSUAL I LA MITJANA DE CADA 
CONCEPTE. 
 

• Ha calculat la despesa total mensual de cada concepte 
• Ha calculat la mitjana de cada concepte, al final de cada columna. 
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4. FORMATAR I APLICAR DIFERENTS ESTILS. 
 

• Ha formatat i aplicat diferents estils d'encapçalament, canviant la 
tipografia i el color del text de les despeses.  

• Ha formatat les files i les columnes on figuren els càlculs realitzats, 
usant la negreta i el fons de color.  

• Ha ajustat l'amplada i l'alçada de les cel·les. 
•  

 

 
5. UTILITZAR LA FORMATACIÓ AUTOMÀTICA. 
 

• Ha usat la formatació automàtica a la taula sencera. 
 

 

 
6. AMAGAR COLUMNES I FILES. 
 

• Ha amagat les columnes i les files relatives als conceptes i dades de 
les despeses (deixant les llegendes dels conceptes) i ha deixat 
només els còmputs globals. 

 

 

 
7. FER GRÀFICS PERSONALITZATS DE LA DESPESA. 
 

• Ha fet un gràfic de la despesa i l'ha formatat de forma diferent, fent 
servir les vores, el fons de color i ha posat un títol i un subtítol 
relacionat amb la tasca.  

• Ha situat el gràfic al mig de la taula i l'adaptat a la mida d'aquesta.  
• Ha inserit dades a les barres i les ha formatat amb un gir de 90º per 

visualitzar-les millor.  
• Ha canviat els colors de la gràfica, combinant els colors amb els de la 

taula. 
 

 

 
8. CONFIGURAR LA IMPRESSIÓ. 
 

• Ha configurat la impressió orientant-la horitzontalment.  
• Ha amagat les línies de divisió i ha ajustat els marges perquè la 

impressió quedi centrada. 
 

 

 
9. CONVERTIR EL DOCUMENT EN PDF. 
 

• Ha convertit el document en pdf i l'ha anomenat 
nom_cognom_despesallar,  

• Ha guardat el full de càlcul i l'ha anomenat nom_cognom_despesallar 
• Ha creat un carpeta comprimida amb els dos arxius  
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10. EXTREURE CONCLUSIONS I PROPOSAR MESURES PER 
EQUILIBRAR L'ECONOMIA. 
 

• Ha extret conclusions en el fòrum de la tasca sobre quines són les 
seves despeses més altes i més baixes, argumentant els motius.  

• Ha proposat mesures per equilibrar l'economia domèstica, explicant 
de manera raonada en quines despeses pot estalviar i perquè i 
quines són necessitats bàsiques.  

• Ha contestat a 3 companys com a mínim, sent respectuós en les 
valoracions i posant exemples propis. 

 

 

 
 
© Rosa Mª Fernández Rosales 
 
Referència de l’activitat desenvolupada: 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/MP_despesallar_fitxer.pdf 


