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Títol:  MESUREM LA PLUJA 
 
Objectius  
Comprendre el procediment per a mesurar la quantitat de pluja caiguda utilitzant 
el pluviòmetre. 
Fer una representació empírica de les unitats de superfície i de volum (m2 i m3). 
Construir i graduar un aparell per mesurar la pluja caiguda. 
 
Descripció de l’activitat  
Com que no es dissenyen recipients de superfícies de captació d’un metre quadrat 
hem de recórrer a les matemàtiques per a trobar l’equivalència entre l’aigua que 
ha captat el nostre pluviòmetre i la que hauria captat un pluviòmetre d’un metre 
quadrat de superfície. És qüestió de proporcions. Podem seguir el següent 
procediment: 
 

• Construcció d’un model de metre cúbic (vid. foto i descripció més 
endavant). 

• Construcció de dm3 amb paper. 
• Relacionar els volums de dm3 i m3 
• Construcció d’un dm3 transparent (vid. foto i descripció més endavant). 
• Comprovar empíricament l’equivalència litre - dm3 
• Simular recollida de pluja amb el dm3 transparent i una regadora. 
• Establir proporcionalitat: aigua recollida en un dm3 amb la que es recolliria 

en un m3 (observar que l’altura d’aigua és constant i independent de la 
superfície de la base).  

• Proposar activitats de proporcionalitat i conversió litres/m2 de registres 
obtinguts en pluviòmetres de diferent superfície de base. 

• Construir i graduar un pluviòmetre fet amb qualsevol recipient transparent. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
Aquesta situació afavoreix el coneixement i interacció amb el món físic tot 
utilitzant  la mesura i la visualització, la interpretació i la construcció de gràfics 
així com els processo de raonament i prova, com a formes de desenvolupar 
coneixements, fer-se preguntes i provar de respondre-les.  
 
Temporització  
Es requereixen almenys quatre sessions d’una hora cadascuna aproximadament. 
  
Aspectes didàctics i metodològics  
Es proposa realitzar aquesta activitat per parelles. 
S’iniciarà el treball amb la lectura d’una notícia sobre les pluges caigudes en un 
lloc determinat (interessant partir de dades properes en l’espai i temps si és 
possible).  
Es plantegen dues preguntes: 

• Com se sap que ha plogut aquesta quantitat? 
• Si la pluja caiguda a l’Ametlla de mar s’hagués acumulat en un prisma d’un 
metre quadrat de base, a quina altura hauria arribat? 
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L’expressió l/m2 vol dir la quantitat de litres que s’han recollit en un metre 
quadrat però com que un metre quadrat no té volum l’aigua es vessaria, per això 
caldria fer un metre cúbic.  
Construïm un model de metre cúbic a partir d’una base de cartró d’un metre 
quadrat i quatre arestes clavades a terra. L’embolcallem amb film de cuina. 
Cada grup construeix diversos dm3 sense tapa per tal de fer un recobriment de la 
base del m3. 
Comprovem la relació entre volum d’aigua recollida i altura mesurada en els 
pluviòmetres de base 1 dm2 i 1  m2. 
 
En un dm2  

• altura d’aigua= 1 cm  
• volum = 1/10 dm3 = 0,1 dm3=100 cm3 
• capacitat =1/10 l= 0,1l  

 
En un m2  

• altura d’aigua= 1 cm (és la mateixa) 
• volum = 1/10 m3 = 0,1 m3=100 dm3= 100000cm3 
• capacitat = 1000/100 l = 10l 

Per tant l’aigua recollida en un m2 és 100 vegades superior a la recollida en un 
dm2. 
 
També sabem que en un metre cúbic hi caben 1000 litres d’aigua doncs 1 metre 
cúbic són 1000 dm3. Si l’alçada de l’aresta del m3 són 1000 mm i hi caben 1000 
litres llavors podem dir que l’alçada d’1 mm en un metre cúbic  equival a 1 litre.  
1 l/m2 equival a l’alçada d’un mm en un metre cúbic.  
Les mesures de pluja 1 l/m2 és igual a 1 mm d’alçada en 1 metre cúbic. 
 
Es proposa calcular l’equivalent en l/m2 als registres obtinguts en un pluviòmetre de 
1/5 de m2 (20 dm2)  i ½ de m2 (50 dm2) de base 
 
 
Material  
Un vas cúbic d’un decímetre d’aresta interior. Es pot construir amb tapes de CD i 
unir amb cola de PVC i cinta adhesiva. També es pot fer amb làmines de 
policarbonat, metacrilat o vidre i unir amb silicona o bé comprar a 
http://www.azarbe.net/materiales-educativos/primaria/matematicas/decimetro-cubico-descomponible.html 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  

- Material de treball per a l’alumnat: “MA_MESUREM LA PLUJA.doc” 


