
Tasques pobres a nivell 
competencial en front de 

tasques competencials
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Per una parada del centre de Tarragona passen dues
línies d’autobus la línia A i la línia B.

Les dues comencen a funcionar a les 6 del matí. La 
primera línia, la A, fa el recorregut curt i torna a passar
per la parada del centre passats 40 minuts. 
La línia B, en canvi, fa el recorregut més llarg i triga 1 hora 
i 40 minuts en tornar a la parada del centre.

A quina hora es tornaran a trobar les dues linies a la 
parada del centre? 

Quántes vegades coincidiran durant tota  la jornada, si 
tornen a la cotxera a les 12 de la nit?
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Al meu poble, aerogeneradors  si o no ?
Per què?
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On compro el Jersei ? I Per què?

Botiga A                                 Botiga B
REBAIXES  I  DESCOMPTES

20 %                                    12 %

68€ 60€

Calcula el 20% de 68 i el 12% de 60



Tasca competencial Tasca pobra en desenvolupar competències

Tu ets perseverant ?

• Si dius que sí, per què creus que ho ets? Si dius que no, 
per què creus que no ho ets? 

• Els companys i les companyes del teu grup de treball, en 
són, de perseverants?

• Parleu-vos-ho i prepareu alguns suggeriments per a qui
vulgui ser més perseverant que no ho és ara.

• Aquests suggeriments els presentareu a tota la classe, 
podeu fer-hi un mural, power-point...

Busca la paraula  perseverant al diccionari i escriu una frase
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Quantes vegades batega el cor d’una persona en tota 
la seva vida?

Caldrà que pensin en les dades que els hi fan falta, 
debat en grup sobre edat mitja d’un home, batecs del 
cor...
Caldrà consensuar, debatre, escoltar-se, argumentar 
respostes, i prendre decisions...

Quants cops a bategat el cor d’una persona de 80 anys en 
tota la seva vida, si suposem que  la mitjana de batecs, és de 
72 batecs per minut?.


