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Títol:  DE COM  ENS  MESUREM?  AL  SISTEMA  SOLAR         

Objectius  
Contribuir a desenvolupar en l’alumne/a les capacitats que estableix el curriculum d’Educació 
Infantil a partir de propostes engrescadores o interessos compartits,  que els hi plantegin reptes 
per aconseguir.   
Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa,  participant activament en activitats relacionades amb la 
mesura.  
Aprendre a pensar i a comunicar les experiències viscudes,  aportant  idees, raonaments… al 
grup per avençar cap a la consecució del repte plantejat. 

Descripció de la proposta  
L'interès que tenen les nenes i els nens d'aquestes edats per mesurar-se i anar-se comparant 
entre ells i elles, ens permet utilitzar aquesta motivació per a l'ús d'estratègies de mesurament 
de longitud, partint de la utilització d'unitats no convencionals. Mitjançant l'observació, 
experimentació, raonament, interpretació, converses...,  anem convertint els acords en 
conclusions i construint els nous aprenentatges.  Els processos viscuts i les noves idees ens 
serveixen per establir conneccions i relacions amb el repte plantejat de construir els elements 
del sistema solar a escala. Finalment, i amb l'ajuda del nostre cos, ens imaginem i representem 
com volten. 
Exemples de les petites propostes que s’han acabat interrelacionant amb l’objectiu de construir 
els elements del sistema solar a escala: 
1. Quin ordre volem fer servir per escollir aquest curs el nostre penjador? Us va bé segons 

l’alçada?… 
2. Com ens podem mesurar perquè els altres ens entenguin? amb quins materials?  Quins 

ens serveixen i quins no?… 
3. Com farem els planetes, la lluna i el sol a escala?  Quin material ens va millor per mesurar 

la forma de les esferes?  Per què? Com farem la forma esfèrica de cada element ? Quin 
tamany volem que tingui la terra? …  

 I totes les preguntes que anem generant fins aconseguir contruir i representar els elements del 
sistema solar.  

Aspectes didàctics i metodològics  
Aprofitar la seva curiositat innata per tot el que els atrau, els motiva i parteix dels seus 
interessos.  
En la documentació aportada per al professorat, es poden veure tots els processos viscuts, la 
metodologia emprada i els agrupaments utilitzats.  
A partir de l’observació i l’experimentació, segons el repte plantejat, es fan servir diferents 
agrupaments depenent de l’activitat plantejada,  ja sigui per parelles, en petits grups (3,4 o 5 
alumnes), mig grup (tenient en compte que és un grup nombrós de 28 nens i nenes) o el grup  
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classe. Puntualment, en una activitat, han fet una feina individual amb la possibilitat d’ajuda per 
part d’algun company/a, que es va fent en diferents moments de l’horari escolar.  

Per treballar agrupats en petit grup o per parelles, es fa quan els alres estan fent racons lliures 
o quan hi ha desdoblament de tot el grup. 

Recursos emprats  
S’han fet servir materials que les nenes i els nens tanien a l’abast o que havíen portat com a 
material de rebuig. En tot cas els podeu trobar especificats en el document adjunt pel 
professorat.  
Només s’han hagut de comprar globus amb major capacitat.  S’ha utilitzat molt la fotografia com 
a suport visual des de la pantalla  per comunicar les experiències, descobertes, solucions, 
problemes… per part dels membres del petit grup al gran grup.  
També hem buscat informació sobre la mida dels planetes en llibres i enciclopèdies digitals. I 
vam visitar el CosmoCaixa de Barcelona, on fent el taller del “planetari bombolla” vam 
començar a fer-nos una idea de la diferència de tamany que hi ha entre els diferents elements 
del sistema solar. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
Alumnes d’educació infantil:  P5 
També el veig indicat per continuar a cicle inicial i seguir amb les unitats de mesura tradicional 
(metro…)  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
És bàsicament un treball globalitzat, contextualitzat, i cooperatiu entorn al concepte de mesura. 
Es treballen tots els valors que hi ha al darrere d’un treball d’aquest tipus.  Aprendre a treballar 
en equip, a negociar amb els companys/es, a cedir, a argumentar pensant les raons, a 
relacionar idees, a utilitzar els nous aprenentatges en altres contextos… en definitiva, aprendre 
a aprendre. 

L’Enllaç 
- Video del moviment dels elements del sistema solar, representat pels mateixos nens i nenes 

de la classe de les galàxies. 
- https://vimeo.com/173966343 
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