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Dins del nostre projecte del “Planeta Terra” i aprofitant que l’alumnat té una “antena 
innata” per identificar coses que poden estar relacionades amb el projecte i que els 
interessi, un alumne em va portar a classe uns apunts, ja que hi havia vist a les notícies 
que a Rússia havia caigut un meteorit i va veure que hi havia relació amb el nostre 
projecte.  



Descobrim els angles a 
partir de la caiguda 

d’un meteorit  
A partir d’aquest fet, que també va 
despertar la curiositat de la resta de la 
classe, vam investigar què era allò del 
meteorit i aprofitant, vam buscar la 
notícia a la xarxa per analitzar-la bé. 
Aquest punt ens venia bé per a repassar 
l’estructura de la noticia i a quines 
preguntes havia de respondre una bona 
notícia.  
 
Per fer-ho vaig buscar una notícia real a 
Internet sobre l’esdeveniment que 
m’havien portat a classe, la vaig 
imprimir i la vam llegir a classe.  
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La lectura de la noticia ens va servir també per recordar que és el diàmetre (concepte que 
ja coneixíem prèviament).  
  
A la classe li va fascinar tant el fet de que el meteorit tingués un diàmetre de 17 metres, 
que van proposar mesurar 17 metres al passadís de l’escola per fer-nos una idea. 
Prèviament vam fer unes estimacions per veure quant espai del passadís podrien ser 17 
metres i vam acordar quins instruments de mesurar dels que teníem a classe serien els més 
apropiats. 
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Un altre punt de la notícia que els 
va cridar molt l’atenció va ser que 
el meteorit va caure amb un angle 
de 20º i indagant, vam descobrir 
que hi ha un  artefacte  per  
mesurar els angles, un instrument 
que tenien els de 5t que es diu 
"transportador d'angles".  
  
Però ells volien saber què era 
exactament allò dels angles, en 
una primera definició que va donar 
un xiquet a classe, vam acordar 
que els angles ens deien en quina 
posició queia alguna cosa. Per a 
començar no estava malament del 
tot.  
  



Descobrim els angles a partir 
de la caiguda d’un meteorit  

En una següent sessió vam reprendre el tema dels 20º. A una alumna li havien dit a casa 
que una circumferència tenia 360º així que la vam dibuixar a la pissarra. A continuació la 
vam partir en dues parts i la meitat serien 180º. La meitat de la meitat serien 90º i la meitat 
d’aquesta 45º. A partir d’aquest punt, a ull vam calcular quan serien els 20º (i damunt el 
flash de la càmera ens va dibuixar el meteorit quasi a la perfecció... 
  



Descobrim els angles a partir 
de la caiguda d’un meteorit  

Tornant als 17 metres, algú va reflexionar sobre la mida que havíem fet al passadís i van 
reflexionar que fer una mida lineal al passadís no tenia sentit, ja que els diàmetres són a la 
rodona, així que vam baixar a la pista de futbol del pati i vam calcular el radi de 17 metres 
(8’5 metres) i van mesurar-los des del centre de la pista, situant-se a cada punt un alumne:  
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Tot seguit, en arribar a l’aula vam fer-lo a escala al seu 
quadern (1 cm : 1 m).  
  
Sense cap dubte, no era exacte, ja que el meteorit no 
havia de ser totalment rodó, però ens va servir per fer-
nos una idea.  
 
També vam treballar el tema del temps (la caiguda del 
meteorit va durar 30 segons), i per prendre consciencia 
de quant temps era, vam fer trenta segons de silenci... 
cosa inèdita a l’aula!  
  
Seguidament vam cronometrar quant ens costava a 
nosaltres recórrer 17 metres, la conclusió va ser clara, 
el meteorit va córrer més que nosaltres! 
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En posteriors sessions vam jugar a identificar, dibuixar i mesurar angles de coses i 
objectes que trobàvem per l’aula. Vam buscar coses a la classe on reconeixíem que hi 
havia angles, relacionant-ho amb el terme amplitud i obertura: la porta de la classe, 
l’agenda, la porta de l’armari, la caixa de les barres d’enganxar, les persianes de làmina 
de la finestra, la porta de la cuina, les estisores...  
 
Fins i tot vam fer angles també amb el nostre cos: amb els dits, amb les cames, amb els 
braços...  
  
Aprofitant el moment vam conèixer conceptes de nomenclatura, com ara les línies 
perpendiculars, línies paral·leles, angle recte, angle agut, angle obtús, els graus com a 
unitat de mesura (no de la temperatura sinó dels angles)... 
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I per fi van fer servir ells els transportadors d’angles, que tenien moltes ganes, 
presentant-los com l’ instrument per mesurar els angles.  
 
Primer ho vam fer en un tros gran de forespà, vam marcar un punt (xinxeta) que 
simulava el meteorit un cop impactat a la superfície terrestre i amb una canya de fusta 
vam dibuixar la trajectòria que va fer el meteorit. Un cop entesa la dinàmica ho van fer 
per parelles amb seu propi forespà menut, fent hipòtesis, representant angles, etc.  
  

També vam reforçar-ho amb un joc molt 
interessant que vam trobar entre els 
recursos TIC:  
 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/
matematiques/angle/index.html 
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I quan jo ja donava el tema per assolit, algú va vindre amb el raonament de que un 
meteorit no era rodó del tot, per tant, el diàmetre no necessàriament havia de ser rodó. 
I van proposar construir un a escala (1 cm : 1 m) de 17 cm de diàmetre.  
 
Cadascú el va fer al seu gust i forma: 
  



Descobrim els angles a partir 
de la caiguda d’un meteorit  

Continguts:  
 
• La notícia. Parts, estructura, preguntes que ha de respondre… 

 
• Els angles i els transportadors d’angles.  

 
• Reconeixement en contextos significatius dels angles i els seus tipus. 

 
• Representació d’un diàmetre donat i representació a escala sobre paper del mateix.  

 
• Ús del compàs, cinta mètrica i transportador d’angles.  

 
• Creació plàstica d’un meteorit a escala. 

 
• Ampliació de la capacitat de raonament espacial. 
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Competències:  
 
Competència matemàtica: és la competència a la qual més contribueixen les activitats que 
composen l’aprenentatge. Afavoreix plenament la capacitat de raonament espacial 
mitjançant l’assoliment de conceptes com el diàmetre i el radi o amb la descoberta dels 
angles i els tipus que hi ha, així com la recerca i identificació dels mateixos en contextos 
significatius. També amb l’ús de diferents instruments de mesura com: el compàs, el regle 
la cinta mètrica i el transportador d’angles.  
 
Competència del coneixement i interacció amb el món físic: contribueix plenament, ja que 
l’alumnat comprèn conceptes abstractes com ara què és un meteorit i afavoreix la 
comprensió de notícies reals que ens ajuden a entendre el nostre món.  
 
Competència lingüística i audiovisual: també hi contribueix amb el repàs de les parts de la 
notícia, l’anàlisi de la mateixa, el vocabulari, etc.  
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Processos:  
  

• Anàlisi d’una notícia.  
 
• Comprovació d’un diàmetre en espai real i mesurant-lo. 

 
• Representació a escala d’un diàmetre al quadern amb l’ajuda del compàs i el regle. 
 
• Descoberta d’angles en un espai significatiu (classe, escola...).  

 
• Classificació de diferents tipus d’angles.  

 
• Representació plàstica d’un meteorit.  
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Conclusions:  
  

• Hem resolt una inquietud que tenia el grup a partir de la descoberta d’un alumne.  
 

• Hem aconseguit que l’alumnat pugui entendre plenament una notícia que els 
interessava. 
 

• Hem repassat com ha de ser una bona notícia, la seva estructura, les seves parts, etc.  
 

• Hem repassat conceptes matemàtics com ara el diàmetre o el radi mitjançant l’ús 
d’instruments matemàtics adients, com ara la cinta mètrica, el regle, el compàs, etc.  
 

• Hem descobert els angles, els diferents tipus d’angles, com es mesuren, etc. I a més a 
més, han segut capaços d’identificar-los en un context real de forma autònoma. 

 
• Hem fet una representació plàstica de forma totalment creativa.  
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