
HEM INICIAT DIFERENTS ACTIVITATS 
DE MESURA  PER  ANAR  VEIENT   LA 
NECESSITAT DE LA UTILITZACIÓ DE  

LES EINES DE  MESURA                          
TRADICIONAL. 

SERÀ COM UN PETIT PROJECTE PER    
APRENDRE  A DESCOBRIR  PENSANT.

AQUEST CURS QUAN CADA NEN  O    
NENA  VA TRIAR ELS  SEUS DOS            

PENJADORS PER TOT EL CURS,  JA 
 QUE   HEM OCUPAT  L’ESPAI DE LA 

CLASSE DEL COSTAT, HO VA FER  
SEGONS LA POSICIÓ QUE OCUPA       

RESPECTE   L’ALÇADA DE TOTS ELS 
DE LA CLASSE.   L’ORDRE ESCOLLIT  
VA SER  DEL  MÉS BAIX  AL MÉS ALT.

COM  ENS  MESUREM ?

        

 ENS  PODEM  ORDENAR :  
DEL  MÉS BAIX  AL  MÉS  ALT  o  
 DEL  MÉS  ALT  AL  MÉS BAIX. 



   COM  ENS  MESUREM?
Tal com vau vere el primer trimestre, els nens i les nenes de P5, vam ocupar els penjadors del passadís, seguint l’ordre de creixement de 
més baix al més alt, o sigui que el més baix seria el número 1 i el més alt el número 27.  Ara si volem canviar l’ordre o sigui del més alt 
fins el més baix,  ens hem trobat amb dues variables, després de la conversa: 
Mestra: Ha canviat alguna cosa en tot aquest temps?
Nens:  El  Yeray no hi era abans a l’escola.
Nens:  Que hem crescut.
Quedem que un altre dia que hi siguem tots i totes, tornaríem a comparar-nos per canviar l’ordre i per canviar de penjadors.  

Seguim amb el treball de mesura i veient les ganes que 
tenen tots i totes de mesurar-se, la mestra els hi pro-
posa, iniciant una conversa:
Mestra: Ens podríem mesurar amb caixes de sabates?
Nens:  Si
Mestra : Doncs, fem-ho 

En diferents moments, ho anem provant …

Nens: Les caixes que han fet 
servir no estan ben posades, 
unes estan  a dintre de les altres.  
Així, no ens va bé.

Nen: Necessitem una altra caixa més estreta.
Nen: No cal, si canviem les de dalt per les de baix, anirà més bé.
Nen: No, només les poso diferent i quedarà igual perquè hi han les mateixes.
Mestra: Per saber-ho del cert, què podem fer?
Nena: Ho provem i ho canviem.
Mestra: Hi ha les mateixes, encara que les hagi canviat de lloc?
Nens/es: Si
Mestra: Ja ens hem mesurat. Si el/la …… li diu a tothom que mesura 10 caixes, 
l’entendran?  Saben els altres com són? 
Nena: No, unes són petites, altres són grans i d’altres mitjanes.
Mestra: Per tant si la gent no ens entén, ens serveix mesurar-nos amb caixes?
Nens/es: No .

Segon  trimestre  

Reflexions en veu alta, mentrestant anem fent  proves per arribar a la mida exacta: 

Nens:  Necessitem més caixes 
perquè encara no hem arribat  
a dalt.



Mestra:  Per tant, què creieu que hem de tenir en compte  si no ens ha anat bé que hi hagi diferents tamanys de caixes ( grans, mitjanes i petites) ? 
Nena:  QUE  SIGUIN  IGUALS.
Mestra:  Esteu tots d’acord amb el que ha dit la … ?
Nens/es: Si

Recordem perquè no ens anava bé mesurar-nos amb caixes i iniciem una conversa:

INICIEM  UN  TREBALL  DE  CONVERSA  EN  ELS  GRUPS  PARTITS  DE  MITJA  CLASSE,  ON SORGEIXEN  DIFERENTS 
IDEES EN CADA  GRUP QUE  LES  VAN  PROVANT EN DIFERENTS MOMENTS.

Mestra:  Amb què ens podríem mesurar perquè la gent ens 
entengui? Qui té una idea del que podríem fer servir per 
mesurar-nos bé?
Nena: Les tires de paper que tenim a la classe.
Mestra: Creus que són iguals? 
Nen: No ho són perquè s’ha escapat de dalt.
Mestra: I que podem fer?
Nena: Posar celo

Posem celo a dalt i 
a baix perquè no 
s’escapi i així veiem 
que són iguals.

MÉS  IDEES  AJUNTANT OBJECTES  IGUALS:

No surt del tot bé, 
perquè un full puja 
a sobre de l’altre  i 
llavors proven 
d’ajuntar-les només 
tocant-se.

FULLS  DE  PAPER

RETOLADORS

PECES  DE  FUSTA

VIES   DE  TREN



CUBS  DE  PLÀSTIC ROTLLES  DE  PAPER  
HIGIÈNIC  O  DE  CUINA

FIL  DE  CORDILL    —>

Mestra:  Com hem decidit que han de ser els 
cilindres? 
Nens:  Iguals
Mestra: Doncs, creieu que en tindreu prous?
Van provant  els que són de la mateixa mida i 
finalment decideixen que faran servir els rotlles 
de paper higiènic.
Nen:  Aquests més petits en tenim molts.
Mestra:  Ja ho podeu provar doncs?
Nens:  Si 

PROVEM  DE   MESURAR-NOS  TAL  COM  HEM  PENSAT

El grup que va triar els 
cubs de plàstic  trova 
que si ho fan drets se’ls 
hi desmonta i decideixen 
mesurar-se estirats a so-
bre la taula.

Nen:  No ens podem 
posar així (doblegat) 
perquè mesurem més 
poc, millor recte com la 
Kènia.

Mestra: Per què són aquests cubs que aneu 
posant com a marques?
Nena: Per veure fins on mesurem. Si un 
nen o nena mesura més poc, la baixem.    
Mestra: Què heu fet en el paper que heu 
marcat dues ratlles?  
Nena: Per això hem posat números, per on 
comença i on acaba.

Queda marcat el comença-
ment i el final. Si un nen/a és 
més petit, la de dalt es pot 
baixar.

Ho comptem i veiem que 
l’Oliver mesura 60 cubs.



Decidim descartar els materials que no ens serveixen per mesurar-nos.
Amb l’ajuda de les fotos (que mirem a la pantalla) i dels materials, cada grup, i en diferents 
moments, comparteix amb els companys i companyes de la classe,  les seves REFLEXIONS 
i experiències. 

LES  VIES DE TREN no 
ens serveixen, perquè 
quedarien els números 
marcats,  posats i faria 
lleig per jugar.  Però, 
sobretot perquè quan les 
aixequem, no s’aguanten 
i es cauen.

ELS  RETOLADORS no ens 
serveixen perquè no es 
poden aguantar bé i es 
desenganxen del celo.

ELS  CILINDRES DE  PAPER  I LES  PECES 
DE FUSTA no ens serveixen perquè cada 
vegada s’ha de muntar i desmuntar.  També és 
difícil de que s’aguantin juntes.

ELS  FULLS  DE  PAPER  no ens serveixen,  
no cal que siguin tant amples, si tenim les 
tires més estretes. I costen més d’enrollar-
se per prendre per tot arreu.

Mestra: Què passa quan el volem 
portar cap a un altre lloc?
Nena: Que els cubs cauen, hem de 
vigilar molt i no hi caben en una caixa 
normal.
Mestra: Tothom sap què vol dir que 
l’Oliver mesura  60 cubs?
Nens:  No.



Mestra: Per què heu posat números?
Nena:  Per on comença i on acaba.
Mestra: Per què estan tant junts?
Nena: Perquè han d’estar junts.
Mestra: Per què?
Nena: Sinó no ens podem mesurar. El Donnacha i jo fem 
100 i el Cristian 38.
Mestra: Què vol dir 100 i 38?
Nena: Números. Volem saber que llarg és.
Nen : No va bé, al principi els números són molt  grans  
i  al final petits.
Nen: On hi ha el celo,  no estan tant junts.
Nena: Tots els números han d’estar rectes. S’ha de vigilar  
que no es mogui la tira.
Mestra: És difícil per fer-los?
Nens/es: Si

Mestra: Què passa amb el cordill?
Nena:  No podem posar números.
Mestra:  Què heu fet que té númeos?
Nena: Les tires de paper ! Les podríem enganxar a la corda!
Primer ho provem sense enganxar i ens adonem que:
Nen: Si les persones estan rectes, el fil també. I si queda escursat, 
perquè fa corves, no el podem enganxar.
Mestra: Doncs què podem fer? 
Nena: El meu pare té un metre per mesurar les parets.
Mestra: Seguirem pensant ……

Dos grups han decidit provar-ho amb tires de paper i es comparteix amb tots els nens i nenes de la classe.

HEM  PENSAT,  COMPARTIT I REFLEXIONAT MOLT, I HEM TROBAT IDEES IMPORTANTS  PER MESURAR:  
1-LES  PARTS HAN DE SER IGUALS I QUE ES TOQUIN 2- HI HA D’HAVER UN COMENÇAMENT I UN FINAL..



ARA  L’ORDRE  ESCOLLIT  PER  ORDENAR-NOS  EN  ELS  PENJADORS SEGONS  L’ALÇADA,  ÉS   
AL  REVÉS  O  SIGUI QUE  EL  PRIMER  SIGUI  EL  MÉS   ALT  I  L’ÚLTIM  EL  MÉS  BAIX. 

ELS ÚLTIMS ESTARAN MÉS  LLUNY  DE  LA  PORTA DE 
LA CLASSE, O SIGUI  AL CONTRARI  D’ABANS.

ABANS   TENIA   EL   NÚMERO:  

ARA  TINC  EL   NÚMERO:   

COM  ENS  MESUREM?



eL    SISTEMA    SOLAR 
Ja fa temps que volíem  construir  el sol,  la lluna i tots els planetes del Sistema Solar.  En principi els volíem penjar al sostre, però  
després de valorar totes les possibilitats, vam decidir fer-los en petit i per entendre-ho millor, seríem nosaltres amb el nostre cos, qui els 
faríem voltar. 

Per fer-los vam recordar les maquetes  que  havíem vist al Cosmo Caixa.  
Mestra: Són tots  iguals de la mateixa mida?
Nenes i nens: No 
Mestra : Recordeu que ens van explicar quins són els més grans i els  més petits?
Nen:  El Júpiter és el més gran.
Mestra: I els altres? Com que no recordem totes les mides, si us sembla bé,  busquem bé la 
informació i després decidim com fer-ho. 
Nen: si,  tu t’ho llegeixes bé a casa i després ens ho expliques.
Mestra: D’acord .

Mestra: (Després de recordar el que havíem descobert quan nosaltres ens volíem mesurar i de parlar del 
metro ). Doncs, que creieru que ens anirà millor per comparar les mides i que es pugui doblegar bé?
Nen :  Amb la corda es pot donar tota la volta.
Mestra:  I amb quin material fem el motlle per fer de TERRA? 
Nena: Podriem fer com el que va fer la Kayla, que era Saturn.

Mestra: De què està fet? (anem a buscar Saturn per mirar-lo bé).
Nena: Si de “porexpan”
Mestra: D’aquest  material el podem trobar amb la mida que volguem? I el podem fer 
més gran o més petit segons ens convingui?
Nena: No, ho podríem fer com jo quan vaig fer l’ou de dinosaure. (ho explica)
Mestra: Doncs, quins materials necessitem?
Nens :  globus, paper diari i cola blanca. 
Mestra: Com que tots hi esteu d’acord,  ho provarem així .

Així, doncs, després d’explicar la informació que havíem trobat, és el moment de començar a organitzar com ho farem. i ja decidim que el 
sol no el farem a escala perquè és  massa  gran en comparació amb la Terra. També que el primer que hem de decidir és la mida de la  
TERRA  i a partir d’aquesta mida farem tots els altres planetes. 



Ja tenim tots els objectes que volem fer,  excepte PLUTÓ,  que ara se`l considera un planeta nan com d’altres que s’han descobert 
recentment, i ja no el farem.  Així, doncs, la  informació que tenim per fer els planetes, el sol i la lluna, pel que fa a les mides són: 

El SOL és com a 109 terres. ( per això vam decidir que la mida no seria 
a escala com els altres, és immens).
La TERRA  i  VENUS  són aproximadament iguals.
URÀ  I  NEPTÚ  són aproximadament iguals i com a 4 TERRES.
SATURN és com a 9 TERRES.
JÚPITER  és com a 11 TERRES.
MART  és  com la meitat de la TERRA.
MERCURI ( que és el planeta més petit), és com una tercera part 
de la TERRA.
La LLUNA és com la meitat de MART.

Comencem amb el repte plantejat i per la TERRA, que és la que ens 
relaciona amb tots els altres. 
Com volem que sigui de gran?  
Decidim anar inflant el globus que ens farà de motlle, fins que trobem la 
mida que ens agrada. Llavors utilitzem la corda que havíem  proposat,  
per donar la volta al globus i així saber quina  és la mida de la terra que 
hem decidit.  Guardem aquesta mida que ens servirà per fer VENUS.
Ara hem d’anar enganxant, els papers de diari retallats, amb cola blanca 
que hem barrejat amb aigua. Farem vàries capes. 



QUÈ  VA PASSAR?  ENS HEM TROBAT AMB ALGUNS PROBLEMES,  PERÒ  HEM BUSCAT SOLUCIONS  I  ARA  US HO EXPLIQUEM:

Després d’haver fet  La TERRA  I  VENUS,  volem fer MART que és la meitat 
de petit que la Terra.  Agafem la corda de la Terra i dobleguem per fer dos trossos iguals i 
ja tenim la mida de Mart.  Tot el demés serà el mateix procés:  inflo fins arribar a la mida 
que volem i fem capes per sobre de paper enganxat amb la cola.

PERÒ,  QUÈ  VA  PASSAR  QUAN  VOLÍEM  FER  
JÚPITER , el planeta més gran ?
Que havíem de fer-lo tant gran com a 11 terres. 
Decidim anar marcant en una corda llarga,  el tros 
de corda de la terra, 11 vegades.  I el que passa és 
que és més llarg que els dos bancs junts !!!  ÉS  
IMPOSSIBLE  TROBAR  UN GLOBUS  QUE ES 
PUGUI INFLAR  TANT  O  UN  ALTRE MOLTLLE  
QUE  ENS  SERVEIXI !!!

Després de pensar molt, decidim que el 
millor serà fer tots els planeres més petits.
QUÈ  PODEM  APROFITAR  DEL  QUE 
TENIM FET ?  
Com que tenim dues esferes fetes de la 
mateixa mida, busquem si hi ha uns altres 
planetes que també siguin de mides 
semblants.
QUINS  TROBEM? URÀ  I  NEPTÚ
Si fem servir La Terra i Venus perquè 
siguin Urà i Neptú, llavors ……
COM HAURÀ  DE  SER  LA  TERRA?
Sabem que Urà i Neptú són com a 4 
Terres. Per tant, quantes  vegades més 
petita ha de ser la Terra?  
Un grup de 4 nens i nenes pensa com 
es pot solucionar aquest problema i un 
altre dia ho expliquen a tota la classe. 
Totes i tots hi estan d’acord.



Mestra: Bé, ara tenim la mida d’ URÀ  i NEPTÚ i volem trobar 
la de la TERRA. Deiem que aquests planetes són com a quatre 
terres, per tant això que creieu que vol dir?
Nena:  quatre vegades la terra.
Mestra:  els altres hi esteu d’acord?  Nens:  Si
Mestra: Com podem fer d’aquesta corda quatre trossos?
Nena: (Agafa la corda i va provant fins que queden quatre 
trossos iguals).
Mestra: Veig que és important que quedin iguals?  Nens: Si
Mestra: Per què?  Nena:  Perquè sinó serien terres iferents, de diferent mida.
Mestra: Bé, ja tenim la mida de la terra, hem de buscar un motlle? Nens: si
A dins de la caixa on guardem les coses, trobem unes esferes petites de “polexpan”(poliestirè expandit).  Quan provem la mida, veiem que 
ens serveix  i ho expliquem a tota la classe. Com que tots hi estan d’acord, ja podem començar a pintar:
URÀ, NEPTÚ (que ja tenen el paper sec), LA TERRA  I  VENUS. 

Vam haver de tornar a fer NEPTÚ , perquè no hi havia prou capes de paper o no estava del 
tot sec quan vam pintar, però quan li vam treure el globus que portava a dins, és va xafar tot i 
ja no tenia la forma d’esfera.  
CAP  PROBLEMA, una mica més de feina, però com que ja teniem la mida., vam inflar un altre 
globus i ….. a reptir el mateix procés. 

UN DELS 4 TROSSOS, ARA  ÉS  LA 
MIDA DE LA TERRA   I  VENUS.



Ara  ens queden per fer els que són més petits que la TERRA ( MART, MERCURI I LA LLUNA)  i els dos planetes més grans del Sistema 
Solar: SATURN I JÚPITER. 
Els més petits decidim fer-los amb platilina ( recordem la idea de l’Oliver, que un dia ens havia portat de casa, la TERRA feta de plastilina).
Per saber la mida de cada un, ho fem agafant la idea de com havíem fet la TERRA. 

Així, doncs, per fer MART, vam agafar la corda de la TERRA  i la vam doblegar 
per la meitat. Després vam buscar plastilina de color marró, taronja i groc. Vam 
anar provant fins que l’esfera de plastilina fos de la mida que necessitàvem. 

Per fer MERCURI, tornem a agafar la corda de la 
terra i en aquest cas, hem de fer tres trossos iguals. 
Un d’aquests trossos serà la mida de MERCURI.
En aquest cas, necessitàvem plastilina de color gris. 
Vam barrejar la negra i la blanca per fer el gris. 
També vam anar provant fins que l’esfera fos de la 
mida que necessitàvem.  Uau, què petita!!!

Però, encara havíem de fer una esfera més 
petita, que seria la LLUNA. 
Agafem la corda de MART i la dobleguem per la 
meitat.  Un tros, és la mida de la LLUNA.
Com que ja tenim plastilina de color gris, que 
ens ha sobrat de quan feiem Mercuri,  fem el 
mateix procés, anem provant fins a tenir la 
mida d’esfera que fa la corda. 

Mestra: I com fem SATURN que és com a 9 TERRES ? Serà més gran 
que la TERRA ? I més gran que NEPTÚ i URÀ? 
Nens: Si, molt més.
Mestra: Llavors, busco si trobo uns globus que es puguin inflar més? 
Algú té pilotes de platja grans que també es poden inflar?
Quedem que els nens i les nenes que en tenen i ja no les fan servir, les 
portaran per si van bé de mida i la mestra comprarà uns altres globus. 
Mestra: I com trobem la mida de la corda per fer l’esfera de SATURN?
Nen: Tallem 9 trossos iguals de la mida de la corda de la TERRA  i els 
ajuntem amb celo.

TERRA VENUS
MART MERCURI LLUNA



Entre tots aguantem bé els trossos, 
perquè només es toquin,  mentre 
posem el celo.

Quan els tenim enganxats, anem 
inflant el globus i provant la mida.

Com que el celo es desenganxa, decidim tallar un altre cordill 
tot sencer de la mida dels 9 trossos. Ho tornem a provar i va 
perfecte.  Ja podem enganxar el paper de diari i  tallar-ne 
més per fer moltes capes.

SATURN, quan s’assequi, ja està a punt 
per pintar i per fer els anells.



Mestra: Ja només ens queda fer JÚPITER. Tenim la 
mida del cordill de  SATURN que és com a 9 TERRES i  
JÚPITER és com a 11 TERRES. Llavors quantes terres 
més té JÚPITER que SATURN?
Nen: 2 més.  ( ho comprovem entre totes i tots).
Mestra: Llavors, hem de tornar a fer tots els trossos? o 
podem afegisr-ne 2?
Nena:  No, al cordill de SATURN, enganxem dues 
terres més.

Agafem un cordill llarg i marquem on seria el final 
de JÚPITER, el tallem i ja tenim la mida. Tornem a 
inflar un altre globus i quan estem  aconseguint  la 
mida de l’esfera que volem, el globus EXPLOTA !!! 
Ho tornem a provar amb l’últim globus gran que 
ens quedava i passa el mateix.

QUÈ  PODEM FER? Com que li falta molt poc, i  
la pilota de la platja que va portar una nena és massa 
petita, després de buscar molt,  la mestra troba un 
altra tipus de globus que es pot inflar més. La Marina 
ens ajuda a inflar-lo i ho aconseguim!!!

Aquest ja costa més de fer les capes de paper de 
diari!!! Però, al final, també l’hem acabat i pintat. 

JÚPITER SATURN
URÀ 

NEPTÚ 

VENUS

MERCURI

TERRA

LLUNA

JA ESTAN TOTS !!! 


