
 
 
 
 
 
UNS MINUTS PER A ADONAR-NOS  
DE COM EMPREM EL NOSTRE TEMPS 

 
1. Agafeu un calendari i compteu, des del principi del primer dia de classe fins al dia 

que us lliuraran les notes finals, quants de dies lectius té el curs. Quin percentatge 
total dels dies de l’any són lectius? 
 

2. Penseu quantes hores dediqueu, al cap del dia, a ser a classe i a estudiar i fer els 
deures que us demanen a l’institut. Quan tingueu clara la quantitat d’hores de 
mitjana diària que empreu a aquesta finalitat multipliqueu-la pel total de dies 
lectius de l’any. 
 

3. Penseu quantes hores dediqueu, al cap del dia, en el cas de les jornades lectives, a 
parlar amb els vostres pares els vostres germans i els vostres avis (sense incloure, 
és clar, les hores que, tot i ser en companyia dels vostres pares i/o germans, sou 
tots plegats davant d’una pantalla i pendents d’ella). Quan tingueu clara la 
quantitat d’hores de mitjana diària que hi dediqueu, multipliqueu-la pel total de 
dies lectius de l’any. 
 

4. Penseu quantes hores dediqueu, al cap del dia, en el cas de les jornades festives i 
de vacances, a parlar amb els vostres pares, els vostres germans i els vostres avis 
(sense incloure, és clar, les hores que, tot i ser en companyia dels vostres pares i/o 
germans, sou tots plegats davant d’una pantalla i pendents d’ella). Quan tingueu 
clara la quantitat d’hores de mitjana diària que hi dediqueu, multipliqueu-la pel 
total de dies festius i de vacances de l’any. 

 
5. Sumeu les quantitats obtingudes en els punts 2, 3 i 4. 

 
6. Agafeu ara un calendari i compteu, per una banda,  els dies festius i de vacances, i 

per l’altra, els dies lectius. Sumeu totes dues quantitats. Quin percentatge total 
dels dies de l’any són festius o de vacances? 
 

7. Penseu quantes hores passeu, al cap del dia, en el cas de les jornades lectives, 
davant d’una pantalla: televisió, telèfon mòbil, videoconsola, ordinador... Quan 
tingueu clara la quantitat d’hores de mitjana diària que empreu a estar-vos davant 
d’una pantalla, a seguir-li el joc i consumir el que us ofereix, multipliqueu aquesta 
quantitat pel total de dies lectius de l’any. 
 



8. Penseu quantes hores passeu, al cap del dia, en el cas de les jornades festives i 
dels dies de vacances, davant d’una pantalla: televisió, telèfon mòbil, 
videoconsola, ordinador... Quan tingueu clara la quantitat d’hores de mitjana 
diària que empreu a estar-vos davant d’una pantalla, consumir el que us ofereix i 
seguir-li el joc, multipliqueu aquesta quantitat pel total de dies festius i de 
vacances de l’any. 
 

9. Sumeu les quantitats obtingudes en els punts 7 i 8. 
 

10. Resteu ara la quantitat obtinguda en el punt 9 i l’obtinguda en el punt 5. A què 
dediqueu més hores a l’any. A anar a classe, estudiar i parlar amb la vostra família 
o a estar-vos davant d’una pantalla i consumir el que us proporciona? Quina és la 
diferència? 
 

11. Dividiu ara la quantitat obtinguda a 9 per 16, què la quantitat d’hores que, de 
mitjana passeu dormint, i sabreu quants de dies de l’any dediqueu la totalitat 
d’hores que esteu desperts a estar-vos davant d’una pantalla i a consumir els 
continguts que us ofereix. 
 

12. Penseu un momentet en les quantitats obtingudes i en què signifiquen. Després ja 
podeu tornar a treure el mòbil i perdre-vos-hi.  

 
 


