ESTUDI D’UNA FACTURA
PREU PER UNITAT D’UN PRODUCTE

i

1-Observa la factura
2-Tria un producte
3-Mira quin és l’IVA que s’aplica en aquest producte i calcula’l
4-Mira el descompte que s’aplica en aquest producte i calcula’l
5-Quantes unitats té cada capsa?
6-Aquant surt cada unitat?
7-A quin preu es ven la unitat?
8-Quin guany té la cantina per unitat?
9-Quin guany té la cantina per capsa?
10-Quantes capses es venen aproximadament en una setmana?
11-Quin guany setmanal té la cantina amb aquest producte?
12-Quin guany anual ( per curs) té la cantina amb aquest producte?
13-Fes el mateix procés amb tres productes més.
14-Passa a Word tots els processos que has seguit en una exposició clara i
detallada seguint les següents pautes:
-Fes servir l’editor d’equacions
-Incorpora fotografies dels productes i de la cantina
-Escaneja la factura i incorpora-ho
-Fes una portada a amb el títol de l’activitat
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ESTUDI D’UNA FACTURA
CÀLCUL DEL PREU DE VENDA DELS PRODUCTES DE LA CANTINA

-Observa la factura
-Observa cada producte i mira quin és l’IVA que se li aplica
-Observa cada producte i mira si té algun descompte
-Seguint l’activitat 1 calcula el preu per unitat de cada producte
-Pregunta quin és el preu de venda per unitat de cadascun dels articles
detallats a la factura
-Calcula quin és el percentatge que hem incrementat a cada producte
-Hem incrementat el mateix percentatge a tots els productes detallats a la
factura?
-Fes una taula amb excel seguint els següents passos:
-Editant les fórmules de tant% de increment per l’IVA
indicat, pel tant per cent de descompte i pel tant per
cent de guany si és que coincideix.
-Fes un document de Word explicant tot el que has fet seguint els següents
passos:
-Fes servir l’editor d’equacions
-Incorporant la taula d’excel
-Incorporant fotografies dels productes
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PREPARANT UN MENÚ
COMPRES AL SUPERMERCAT I ELABORACIÓ

1-Tria un menú complert que vulguis fer de primer plat, segon plat i postres
per a12 persones ( que som els alumnes de l’AO)
2-Fes una llista de tots els ingredients que necessites ( fins i tot la sal ja
que per poc que sigui el seu valor cal tenir-ho en compte)
3-Si el plat que vols preparar a la recepta està per a quatre persones
calcula les quantitats per a una persona.
4-Calcula un cop fet l’apartat anterior la quantitat per a les dotze persones.
5-Anireu al supermercat i comprareu tots els ingredients ( o anotareu el seu
preu), sempre el mínim possible ja que la quantitat exacte no sempre es pot
comprar.
6-De tots els ingredients calcula quin és el preu de la quantitat que
necessitaves( el preu de quantitat exacte)7-Opcional ( amb la professora de cuina feu l’elaboració del plat)
8-Calcula el 70% del preu que t’ha costat ja que és el increment aproximat
que carreguen els restaurants.
9-Quin és el preu de cost per persona ( sense cobrar l’elaboració )
10-Quin és el preu del menú per persona un cop carregat el 70%
11-Ves per restaurants de la teva ciutat i anota el preu dels menús diaris.
Si assemblen els preus dels menús dels restaurants de la teva ciutat amb
els preus que tu has calculat?
11-Passa-ho a Word seguint les següents pautes:
-Fes servir l’editor d’equacions
-Incorpora fotografies dels productes i de la cantina
-Escaneja la factura i incorpora-ho
-Fes una portada amb el títol de l’activitat
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VISITEM RESTAURANTS A LA NOSTRA CIUTAT
-Feu grups de quatre i aneu a visitar restaurants del la vostra ciutat
-Anoteu preus dels menús dels restaurants.
-Fes una classificació de restaurants cars i restaurants barats, menús
diaris i menús de cap de setmana.
-Fes un estudi estadístic sobre: “ Restaurants al Prat del Llobregat”
- Recull informació sobre tot allò que et sembli interessant
d’estudiar.
- Dissenya un full de recollida de dades.
-Amb l’excel fes tot el treball estadístic ( gràfics, taules...)
-Extreu conclusions
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ESTUDI ESTADÍSTIC SOBRE ELS PRODUCTES QUE ES VENEN A LA
CANTINA
Fes un estudi estadístic sobre els productes que es venen a la cantina.
- Dissenya un full de recollida de dades per donar a l’encarregada de la
cantina i pugui recollir la informació.
Exemple: quants entrepans es venen diàriament de cada classe?
quantes begudes ( refrescos) es venen diàriament?
- Recull informació sobre tot allò que et sembli interessant d’estudiar.-Amb
l’excel fes tot els treball estadístic ( gràfics, taules...)
-Extreu conclusions.
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