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Aprenem a mesurar! 

Dins del nostre projecte sobre “la bicicleta”, vam rebre la visita del ciclista Oriol Beltran. Ell 
ens va parlar dels diferents tipus de bicicletes, les parts de la mateixa, els accessoris que fa 
servir, com són els seus entrenaments, la seva història al món del ciclisme, una marca que 
va fer de petitó en una prova de 400 metres, entre d’altres coses.    
  
A partir d’aquest moment, tenim un dubte, quant són 400 metres, quant és 1 metre? Com 
podem mesurar-ho.  



Aprenem a mesurar! 
Fem una rotllana i l’alumnat aporta com creu que es pot mesurar i amb quins instruments: 
regles, cintes mètriques... centímetres, metres, quilòmetres... però també d’altres, com 
pams o passos... i apareix un debat sobre l’exactitud i la inexactitud d’aquestes formes de 
mesurar. 
  



Aprenem a mesurar! 
Comencem a fer proves, fem estimacions de mesures i arribem a acords: les coses petites 
es poden mesurar amb el regle i s’expressen en centímetres. Per mesurar una persona o un 
moble emprem la cinta mètrica. Ens mesurem a classe i anotem les nostres alçades de dues 
formes: en centímetres (per exemple: 133 cm) o amb metre i centímetres (per exemple: 1m 
i 33cm). Comprovem que si ho fem amb pams segons qui ho fa apareix un resultat o un 
altre.  



Aprenem a mesurar! 
A la biblioteca, trobem en un llibre que un quilòmetre són 1000 metres, però continuem 
tenint el dubte de com mesurar-ho. El cap de setmana, l’alumnat haurà d’investigar com 
fer-ho.  
  
Després de la investigació arribem a la conclusió que necessitem un hodòmetre. Una roda 
que amb cada volta compta 1 metre (la qual cosa comprovem amb l’ajuda de la cinta 
mètrica). Així, mirant el marcador, quan arribarem al número 400 tindrem la distància que 
colem conèixer i si volem fer el quilòmetre hem d’arribar al 1000. 



Aprenem a mesurar! 
Amb l’hodòmetre sortim a la pista del pati i mesurem 400 metres. Un altre dia a una 
avinguda fem el quilòmetre. Ara ja tenim clars els instruments (regle, cinta mètrica i 
hodòmetre) i també les unitats de mesura (cm, m i km).  I també que hi ha altres formes 
de mesurar (pams o passos), però que no són molt exactes.  
  
Amb la nostra bici comprovem quan tardem en fer els 400 metres a la nostra pista. La 
part més divertida! 



Aprenem a mesurar! 
Continguts:  
 
• Reconeixement en contextos significatius de les mesures i de la longitud, així com la seva 

utilitat en la vida quotidiana (mesures corporals, objectes, distàncies, etc.). 
• Estimació i mesura de les distàncies i longituds utilitzant unitats no convencionals (pams i 

passos) i convencionals (regle graduat, cintes mètriques, hodòmetre, etc.).  
• Contrast i anàlisi de diverses estratègies de mesura. 
• Ús de les unitats més comunes del sistema internacional quant a longitud (km, m, cm...) 
• Equivalència d’unitats més comunes en contextos significatius.  
• Selecció de la unitat i de l’instrument adequats per fer una mesura, d’acord amb la 

longitud a mesurar. 
• Ús de regle, cinta mètrica i hodòmetre. 
• Desenvolupament de referents comuns que facilitin la comparació, la mesura i l’estimació. 
• Interès per descobrir la mesura d’alguns objectes quotidians. 
• Interès per expressar els resultats amb unitats de mesura (cm, m, km). 
• Elaboració i ús d’estratègies personals per a realitzar estimacions de mesures.  
• Ús de vocabulari adient per a interpretar i transmetre informacions de forma oral sobre 

mesuraments senzills i estimacions (comparatius i adverbis a la descripció oral). 
• Lectura i escriptura de mesures en contextos reals. 
• Disseny d’activitats de mesura dins d’un context significatiu.  
• Interpretació de la mesura com a instrument de coneixement del món natural: longitud 

(associat al creixement). 



Aprenem a mesurar! 
Competències:  
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual: contribueix amb les descripcions orals 
i el vocabulari treballat per informar sobre els mesuraments i les estimacions. 
 
Competència matemàtica: és la competència a la qual més contribueixen les activitats que 
composen l’aprenentatge.  
 
Competència d'aprendre a aprendre: contribueix plenament, ja que l’alumnat aprèn 
habilitats per conduir el propi aprenentatge quant a les estimacions i mesures i els seus 
instruments, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més 
eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats.  
 
Competència d'autonomia i iniciativa personal: també hi contribueix des de la perspectiva 
què primer ho ha d’imaginar (fer estimacions), després comprovar-les prenent mides 
(ajuda a transformar les idees en accions) i després autoavaluar-se (comprovar i 
comparar).  
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: contribueix ja que 
entendre les mesures i els seus canvis ens fan entendre també el món natural (els éssers 
creixem i canviem la nostra alçada). 



Aprenem a mesurar! 
Processos:  
  

• Investigació sobre com podem mesurar (unitats, instruments de mesura...).  
 
• Estimacions de mesures. 
 
• Diferenciació i comprovació de la mateixa, entre unitats no convencionals (pams i 

passos) i convencionals (regle graduat, cintes mètriques, hodòmetre, etc.).  
 

• A partir d’un context real, establiment d’un patró per cada instrument de mesura i 
unitat de mesura (coses petites amb regle, coses mitjanes amb metre, distàncies molt 
grans en quilòmetres).  

 
• Realització de diferents estimacions i mesures amb diferents unitats (convencionals o 

no), en contexts reals.  
 

• Comprensió de l’equivalència entre les diferents unitats treballades (1000 metres són 1 
quilòmetre).  
 

• Comprovació vivencial de les distàncies treballades més grans (400 metres en bici i 1 
quilòmetre caminant).  
 

• Explicació oral de les estimacions i mesures que hem fet.  



Aprenem a mesurar! 
Conclusions:  
  

• Hem resolt una inquietud que tenia el grup a partir de la visita d’un ciclista al nostre 
projecte.  
 

• Hem aconseguit que l’alumnat arribi a obtindre la informació a través de les seves 
aportacions i investigacions.  

 

• Hem fet estimacions i mesures de forma vivencial i manipulatives al nostre entorn més 
proper.  
 

• Hem après a reconèixer en contextos significatius de les mesures i de la longitud. 
 

• Hem après a contrastar i anàlitzar les diverses estratègies de mesura. 
 

• Hem descobert les unitats més comunes de la longitud (km, m, cm...). 
 

• Hem après a seleccionar la unitat i l’instrument adequats per fer una mesura. 
 

• Hem gaudit utilitzant el regle, la cinta mètrica i hodòmetre. 
 

• Hem après a comunicar i expressar amb vocabulari adient les mesures senzilles. 
 

• Hem viscut l’aprenentatge de les estimacions i les mesures en un context significatiu.  
 

• Continuarem treballant la numeració ja que no coneixíem el 400 ni el 1000 i això ens 
dóna peu per treballar més endavant les centenes i el miler.  
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