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1. Introducció. 
 

 Aquesta proposta didàctica forma part de la Llicència d’Estudis1 realitzada 
per al Departament d’Educació el curs 2009-2010 titulada “Les matemàtiques i les 
tecnologies. Recerca sobre la incidència del treball interdisciplinari d’aquestes 
àrees en el procés d’aprenentatge de l’alumnat de 1r d’ESO.”  
 

 La metodologia i els materials didàctics que es plantegen han estat provats 
amb alumnat de 1r d’ESO al llarg d’una experiència pilot desenvolupada en el 
marc de l’esmentada llicència. Podem dir, per tant, que és una proposta factible 
que recobreix una part concreta dels currículums de les dues matèries i que 
influeix positivament en els aprenentatges de l’alumnat tal i com es mostra a 
l’estudi corresponent inclòs a la mateixa llicència. 
 

 L’encert d’aquesta proposta no recau tant en l’originalitat de cadascuna de 
les activitats sinó en el fet d’aportar una manera d’interrelacionar les dues 
matèries que, mantenint la identitat de cadascuna d’elles i respectant l’estructura 
organitzativa actual dels centres, permet treballar-les de forma global i integrada 
per tal d’afavorir en l’alumnat una visió més transversal dels coneixements i 
habilitats que va adquirint. 
  

 Així doncs, el projecte està pensat per desenvolupar-lo de forma 
coordinada entre les dues assignatures al llarg d’un trimestre. Tot i que es podria 
realitzar també el projecte sencer des d’una sola de les dues matèries o fins i tot 
treballar-ne només alguna de les seves parts (en funció de les necessitats de 
cadascú) cal tenir en compte que, en cas de fer-ho així, es desvirtuaria la idea 
clau de la proposta. 
 

 Sent la mesura un aspecte bàsic i comú a moltes matèries al llarg de 
l’educació secundària, i en particular i amb un pes molt significatiu a 
matemàtiques i a tecnologies a primer d’ESO, és cert que en acabar el curs, els 
nois i les noies no han desenvolupat amb el grau desitjat les competències 
bàsiques d'aquest àmbit i es troben amb dificultats a l’hora d’expressar una 
magnitud en les unitats corresponents quan, per exemple, han d’acotar una peça 
o calcular la superfície d’un objecte a construir. En resum, no són prou capaços 
de relacionar allò que han après ni de posar-ho en pràctica de forma integrada en 
contextos i situacions diferents.  
 

 Treballar la mesura de forma simultània des de les dues matèries 
proporciona a l’alumnat una visió de conjunt que facilita la integració de 
coneixements i obre les portes a tot un seguit de conceptes tant o més importants 
que la mesura en sí mateixa, com són el concepte d’escala i per tant de 
proporcionalitat, les operacions amb fraccions i decimals, el procés tecnològic o la 
introducció a la geometria i al dibuix tècnic. 

                                                 
1
  RESOLUCIÓ EDU/2413/2009, de 27 de juliol, per la qual es fa pública la concessió de llicències d'estudis retribuïdes, per dur a terme 
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2. Les competències bàsiques pròpies de les dues matèries. 
 

 Tot i que amb les activitats que es mostren més endavant es contribueix en 
major o menor grau a l’adquisició de totes les competències bàsiques, amb 
aquest treball interdisciplinari s’incideix de forma més significativa en les 
competències pròpies de les dues matèries:  

 
 La competència matemàtica, sobretot pel que fa referència a “ obtenir, 

interpretar i generar informació amb contingut matemàtic”, “reconèixer conceptes 
matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions preses així com 
l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades” i “utilitzar les 
tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a 
l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos TIC, 
de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques”. 

 
 La competència de conviure i habitar el món pel que fa a “identificar 

problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se 
preguntes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible”. 

 
 La competència social i ciutadana  en el sentit de provocar i 

desenvolupar “habilitats i actituds per aplicar els coneixements propis de la 
matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu rigorós”. 
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3. Objectius. 
 

 D’entre els objectius generals que marca la LOE2 per a les dues matèries, 
els que ens hem fixat a l’hora de planificar la programació a l’aula, són 
principalment els que es relacionen a la següent taula: 

 

Objectius de l’àrea de tecnologies Objectius de l’àrea de matemàtiques 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de  
coneixements operatius de diferents àrees del 
coneixement destinats a cobrir determinades 
necessitats de les persones individualment o 
col·lectiva. 

2. Plantejar i resoldre problemes, abordables 
des de les matemàtiques, que sorgeixin en 
situacions de l'entorn, en altres disciplines i en 
les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant 
diverses estratègies i justificant-ne l'elecció. 

3. Analitzar materials, objectes i sistemes 
tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que 
realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los 
i controlar-los, entendre les raons que 
condicionen el seu disseny i construcció. 

4. Organitzar i consolidar el pensament 
matemàtic propi i comunicar-lo als 
companys/es, professors/es i altres persones 
amb coherència i claredat, utilitzant i creant 
representacions matemàtiques que possibilitin 
aquesta comunicació. 

4. Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i 
elaborar la documentació pertinent, dissenyar i 
construir objectes o sistemes que resolguin el 
problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

5. Reconèixer i aplicar les matemàtiques en 
contextos no matemàtics, tot integrant-les en el 
conjunt de sabers que ha anat adquirint des de 
les diferents matèries així com des de la 
perspectiva del seu paper a la societat actual. 

5. Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i 
la simbologia adients. 

7. Comprendre el significat dels diferents tipus 
de nombres i de les operacions. Calcular amb 
fluïdesa, fer estimacions raonables, i utilitzar 
els mitjans tecnològics per obtenir, tractar i 
representar informació així com per calcular. 

6. Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en 
el treball en equip. Aplicar sempre la 
Normalització i les mesures de seguretat. 

9. Identificar les formes i relacions espacials 
presents en l'entorn, i utilitzar la visualització, el 
raonament matemàtic i la modelització 
geomètrica per a descobrir i provar propietats 
geomètriques i per a resoldre problemes. 

7. Utilitzar els diferents recursos que ens 
ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma 
correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics 
adients per a la resolució d'un problema 
concret o per a la representació i disseny 
d'objectes o processos. 

10.  Reconèixer la importància de la mesura 
tant en la vida quotidiana com en el 
desenvolupament de la ciència i aplicar 
tècniques, instruments i fórmules apropiades 
per a obtenir mesures (de manera directa i 
indirecta) i fer estimacions raonables, en 
contextos diversos. 

 
 
 

Taula 1. Objectius de les àrees de matemàtiques i tecnologies fixats a la proposta didàctica.

                                                 
2
  Decret 143/2007, de 26 juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, D.O.G.C núm. 4915 

del 29/06/2007. 
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4. Continguts. 
 
4.1  Continguts de matemàtiques: 

 

 Suma i resta de decimals.  

 Producte i quocient per potències de deu. 

 Mesures de longitud. Canvis d’unitat. 

 Perímetre i superfície. Unitats de mesura. 

 Introducció al concepte de volum. 

 Concepte de fracció 

 Fraccions equivalents.  

 Formes de veure si dues fraccions són equivalents. 

 Escales. 

 Proporció. Raó de proporció. 

 Ús de les eines informàtiques. 
 

4.2  Continguts de tecnologies: 
 

 El procés tecnològic. 

 Estris i eines de mesura. El peu de rei. 

 Mesures de longitud. Canvis d’unitat. 

 Estris de dibuix. La seva utilització correcta. 

 Normes d’acotament. 

 Les eines a l’aula de tecnologies. 

 Escales. 

 Esbossos, croquis i plànols. 

 Introducció al sistema de vistes o projeccions, en particular, estudi de la 
planta d’un objecte. 

 Ús de les eines informàtiques. 
 

 

Continguts de matemàtiques  Continguts de tecnologies 
Suma i resta de decimals.  El procés tecnològic. 

Producte i quocient per potències de deu.  Estris de mesura. El peu de rei. 
 

Mesures de longitud. Canvis d’unitat. 
 

Perímetre i superfície. Unitats de mesura.  
Estris de dibuix. La seva utilització correcta. 

Introducció al concepte de volum.  

Concepte de fracció.  
Normes d’acotament. 

Fraccions equivalents.  

Com veure si dues fraccions són equivalents.  Les eines a l’aula de tecnologies. 
 

Escales. 
 

Proporció. Raó de proporció. 
 Esbossos, croquis i plànols. 

    Introducció al sistema de vistes o projeccions. 
 

Ús de les eines informàtiques. 
 

 
 

Taula 2. Continguts treballats al llarg de la proposta didàctica.
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5. Metodologia. Gestió de l’aula. 
 

 El primer que cal remarcar és que les dues matèries, matemàtiques i 
tecnologies, treballaran per un únic projecte comú i amb un paquet conjunt 
d’activitats que cada alumne/a haurà d’anar adjuntant al seu portfoli individual. 
Algunes de les activitats es poden desenvolupar des de qualsevol de les dues 
àrees. Altres, en canvi, estan relacionades més directament amb una en particular 
i convindria, per tant, treballar-les des de la matèria corresponent. Així per 
exemple, mentre que la presa de mesures dels costats del recinte escolar podria 
fer-se en qualsevol de les dues classes, seria lògic que a l’hora de posar cotes en 
els croquis o de dibuixar plànols fos el professor de tecnologies qui guiés 
l’alumnat i que els nombres decimals, les fraccions o el concepte d’escala es 
treballessin sota l’orientació més formal del professor de matemàtiques. 

 
 També hi ha activitats que bé per la seva durada o bé perquè seria 

aconsellable realitzar-les des dels diferents punts de vista de les dues 
assignatures, seria aconsellable que es poguessin desenvolupar al llarg de les 
sessions de dues hores consecutives que es comenten en l’últim paràgraf 
d’aquest mateix apartat. 

 
 Pel que fa el treball de l’alumnat, s’ha dissenyat un projecte didàctic 

relacionat amb el seu entorn immediat i que es pugui desenvolupar a partir d’una 
pregunta guia que motivi els nois i les noies i els posi en situació per començar a 
elaborar, en grups, el seu propi pla de treball.  

 
 Atès que el centre en el que vam dur a terme l’experimentació estava 

reclamant des de feia temps una zona adient per l’esbarjo dels més petits, se’ls va 
plantejar un cas imaginari en el que ells mateixos havien de presentar una 
proposta a l’arquitecte del Departament d’Educació per adequar i fer millores al 
pati. Entre la documentació que calia aportar, hi havia de figurar el plànol, dibuixat 
correctament i a l’escala adient, de la planta del recinte escolar.  

 
 A partir d’aquí s’anaven desenvolupant tota una sèrie d’activitats amb les 

quals, a mesura que els anaven necessitant, s’anaven introduint els continguts de 
les dues matèries, des de les eines de càlcul convenients, com la suma i la resta 
de nombres decimals, el producte i el quocient per potències de déu, les 
operacions amb fraccions o el concepte de proporcionalitat fins la història de la 
mesura, les unitats de mesura i les seves relacions, les  tècniques de dibuix o les 
normes d’acotació. 

 
 Així doncs, es manté el fil conductor de l’exemple del pati, ja que en molts 

centres, si més no, les zones d’esbarjo són susceptibles d’alguna millora o 
reforma, però, en tot cas, aquest pot ser substituït per qualsevol altre lloc d’interès 
proper  a l’alumnat (sala d’usos múltiples, gimnàs, zona d’aparcament de motos i 
bicicletes, etc.). 
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 No es tracta d’una programació lineal on els continguts del currículum es 

succeeixen en forma seqüencial i fins que no estan ben assolits uns no es passa 
als següents, sinó que els continguts van apareixent i es van treballant en espiral i 
es va aprofundint en ells en funció de la necessitat del context. 

 
 S’ha intentat que les activitats siguin molt diverses i sobretot que hi hagi 

poques explicacions teòriques per part dels professors i molta participació de 
l’alumnat. En funció de les tasques a fer, unes activitats les realitzaran de forma 
individual, unes altres en parelles i unes altres en el conjunt del grup classe. 
També canviarà l’espai que podrà ser la seva aula classe, l’aula taller de 
tecnologies, el pati o l’aula d’informàtica. L’objectiu és que la dinàmica de classe 
sigui molt variada i, sobretot, diferent de l’habitual amb la particularitat que les 
dues matèries s’interrelacionin de tal forma que l’alumnat acabi concebent 
cadascuna de les activitats com una peça del trencaclosques global que ha de 
resoldre i no com una tasca independent pròpia d’una o de l’altra assignatura.  

 
 D’altra banda, no cal dir que estem convençuts també de la necessitat 

d’utilitzar les tecnologies digitals com una eina més que ens amplia horitzons i ens 
ajuda en el nostre quefer diari. Ja no hi ha un tractament de la informació i la 
comunicació al marge dels continguts específics de les àrees i, per contra, no hi 
ha aprenentatge significatiu avui dia que es pugui construir sense el suport ni les 
estratègies derivats de la nova manera de socialitzar-se que han generat les 
tecnologies digitals de la informació i la comunicació. En aquest sentit i tenint en 
compte, a més a més, la imminent incorporació de l’ordinador personal com a eina 
de treball habitual a l’aula, la majoria de les activitats estan dissenyades perquè 
l’alumne/a les pugui realitzar des del seu ordinador buscant informació, utilitzant 
aplicatius de disseny gràfic o processadors de textos o efectuant exercicis a partir 
d’applets o programes interactius. Aquelles en les que ha de respondre les 
preguntes en el mateix full es poden realitzar de dues maneres diferents que 
deixem a criteri del professorat, bé imprimint el full i escrivint-hi després a mà o bé 
copiant els enunciats de l’arxiu que es presenta en format pdf a un arxiu d’edició 
de textos en format Word de Microsoft o Writer d’openOffice (programari lliure) on 
podrà escriure-hi directament des de l’ordinador. Fent-ho d’aquesta última forma 
l’alumnat practicarà l’ús de certs recursos informàtics que formen part també dels 
objectius del projecte. 

 
 Quant a l’organització horària, seria recomanable disposar, en l’horari 

setmanal del grup, d’una hora de matemàtiques i una altra de tecnologies 
consecutives (o a l’inrevés) a fi que l’alumnat pogués treballar de forma 
continuada i des de la perspectiva i el tarannà propis de les dues matèries, 
aquelles activitats que així ho requerissin. Si es preveu dur a terme el projecte al 
llarg de tot un trimestre, potser valdria la pena, ja que no suposa una excessiva 
complicació, sol·licitar aquesta condició a la junta directiva en el moment de 
confeccionar els horaris del centre. 
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6. Activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 

 En aquest apartat es presenta al professorat una breu descripció de les 
activitats de la proposta didàctica amb la durada estimada de cadascuna i les 
recomanacions i observacions pertinents. 

 
 El conjunt de les activitats que aquí es relacionen, es troben 

desenvolupades amb tot detall i en el format en que es presentaran a l’alumnat, 
en l’arxiu adjunt “Dossier de l’alumnat”. 
 
 
Activitat 1. Presentació del projecte a l’alumnat. 

 
 Amb la intenció d’engrescar als nois i les noies de 1r d’ESO en una tasca 

que els resulti propera i motivadora i per tal de contextualitzar el projecte que es 
desenvoluparà de forma interdisciplinària a les classes de matemàtiques i 
tecnologies, es plantejarà a l’alumnat la possibilitat fictícia de reclamar a 
l’Administració una sèrie de millores i/o reformes al pati per tal d’adequar-lo a les 
seves necessitats.  Així doncs, es començarà lliurant un full a cada alumne/a on 
se li exposarà la següent situació: 

 
 “Tot i que és el primer any que estàs a l’institut, ben segur que a aquestes 

alçades del curs en més d’una ocasió, a l’hora de l’esbarjo, tu i els teus companys 
us heu trobat amb el problema que els més grans no us deixen jugar a les pistes 
esportives o bé que potser preferiu jugar a algun altre joc per al que us manca 
l’espai adequat o qualsevol altre tipus de situació que voldríeu evitar. 

 
 Imagina’t que has de convèncer l’arquitecte del Departament d’Educació de 

la necessitat de remodelar o, fins i tot ampliar, el pati actual a fi de resoldre 
algunes de les qüestions plantejades i, per tant, entre altres documents, caldrà 
que aportis un plànol de l’institut fet per tu mateix. Recorda les fases del procés 
tecnològic que has estudiat i pensa tots els passos que hauràs de seguir fins 
arribar a dibuixar-lo”. 

 
Temps: 25’ 

 
Activitat 2. Debat.  

 
 A partir del context presentat, s’obrirà un debat per tal que els nois i les 

noies puguin expressar la seva opinió al respecte i motivar així la seva implicació 
en el projecte. Se’ls demanarà que anotin al full corresponent les conclusions més 
rellevants. 

 
Temps: 35’ 
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Activitat 3. Elaboració del pla de treball. 
 

 Per parelles, els i les alumnes elaboraran un pla de treball indicant amb 
detall els passos a seguir des d’aquest moment fins a la realització del plànol 
definitiu requerit tot guiant-se per les fases del procés tecnològic que ja hauran 
estudiat a classe de tecnologies. Se’ls adreça, per una part, a una pàgina web3 on 
s’explica detalladament el procés tecnològic i les seves fases i, per altra, a un joc 
jclic4 on l’alumnat, tot jugant, acaba de veure en què consisteix el procés. 

  
 Al final del treball cada alumne/a haurà de presentar el seu portfoli. Caldrà 

recordar-los que un portfoli consisteix en una carpeta/dossier que contindrà tot el 
material elaborat tant de forma individual com grupal: prova inicial, respostes dels 
qüestionaris, fulls d’exercicis, esbós, croquis, càlculs efectuats, plànol, rúbriques 
d’avaluació... 

 
 Com una de les activitats a realitzar serà la presa de mesures reals de la 

planta de l’institut (lògicament se’ls haurà acudit a ells mateixos com un dels 
passos del pla de treball), hauran de preveure quins estris de mesura utilitzaran. 
Després de posar en comú el que els diferents grups hauran pensat, s’escolliran 
raonadament els instruments de mesura més adients a fi que els portin ells 
mateixos el dia que es dugui a terme l’activitat. 

 
Temps: 60’ 

 
Activitat 4. Elaboració d’un esbós. 

 
 Com ben segur ja se’ls haurà acudit a la majoria dels nois i les noies (i si no 

ha estat del tot així el professor els acabarà d’orientar en aquesta direcció),  
necessitaran primer dibuixar un esbós inicial que realitzaran, sortint al pati, a partir 
de la simple observació del recinte escolar. Aquesta activitat està pensada per 
dur-la a terme durant els primers dies a fi i efecte que l’alumnat no hagi pogut 
consultar prèviament altres fonts que li puguin influir a l’hora d’imaginar-se la 
planta del centre. És important veure la percepció geomètrica que té l’alumnat 
d’un espai tan gran com el seu propi institut que, tot i veure’l cada dia, no ho fa 
des d’una visió espacial com la que ara se li demana. En acabar la sessió cada 
alumne/a lliurarà al professor l’esbós que hagi realitzat. 

 
Temps: 60’ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
  C.Segura. Tecnoweb  [En línea]. Versió 1. Barcelona, 2009. < http://www.xtec.cat/~csegura2/tecno/1eso/1eso.htm>  [consulta:20 juny 

2010]. 
4
  F.Busquets i altres. El proceso tecnológico en el aula-taller [En línea]. Activitat JClic versión 0.2.1. amb  Licencia Pública General GNU 

(GPL)<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/procesos/jclic/procesos.jclic.zip&lang=es&title=El+proceso+t
ecnol%C3%B3gico+en+el+aula-taller > [consulta: 5 maig 2010]. 

http://www.xtec.cat/~csegura2/tecno/procestec/index.htm
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/procesos/jclic/procesos.jclic.zip&lang=es&title=El+proceso+tecnol%C3%B3gico+en+el+aula-taller
http://www.xtec.cat/~csegura2/tecno/1eso/1eso.htm
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/procesos/jclic/procesos.jclic.zip&lang=es&title=El+proceso+tecnol%C3%B3gico+en+el+aula-taller
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/procesos/jclic/procesos.jclic.zip&lang=es&title=El+proceso+tecnol%C3%B3gico+en+el+aula-taller
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Activitat 5. Realització d’una prova inicial. 
 
  Un cop presentat el projecte i ara que l’alumnat ja s’ha situat i s’ha fet una 
idea d’allò sobre el que versarà aquesta proposta interdisciplinària, es realitzarà 
una prova inicial escrita per determinar el que saben sobre els aspectes que es 
treballaran i poder-ho comparar a posteriori amb els resultats finals.  
 
  Aquesta prova està pensada, no només perquè el professor pugui detectar 
el punt de partida dels nois i noies, sinó perquè també ells mateixos prenguin 
consciència de les seves pròpies mancances pel que fa els continguts i 
competències que es treballaran al llarg del projecte i puguin, un cop finalitzada 
aquesta, comparar la seva pròpia situació final respecte la inicial. 

 
Temps: 60’ 

 
 Tot seguit es presenta un model del que podria ser aquesta prova inicial (és 

motiu d’anàlisi a la mencionada llicència d’estudis): 
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Prova inicial. Treball interdisciplinari entre matemàtiques i tecnologies. 
 

 

Cognoms i Nom : ..................................................... Grup: .......... Data: .................. 
   

 
1. Respon les següents qüestions: 

 
a) Quants cm té 1m?  
b) Quants mm té 1cm? 
c) Quants dm té 1km? 

 
2. Expressa les següents magnituds en les unitats demandes en cada cas, 

indicant en el requadre els passos que has fet. 
 
 

a) 42km = ................  m 
b) 2000cm = ............ m  
c) 124m = ................ mm 
 

 
 
 
 
 

3. Mesura el següent segment AB : 
 
    
 
 

a) Indica la seva longitud: .............. 
 
 

b) Dibuixa un segment paral·lel al segment AB de 42cm 
 
 
 
 
 
 

c) Dibuixa un segment perpendicular al segment AB de 3,4cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A B 
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4. Un carrer té 125,3m asfaltats i 98,25m de sorra. Quina és la longitud total 
del carrer? 

 
 
 

5. Estava esperant una persona que venia de Nova York i havia d’arribar a 
l’aeroport del Prat però m’acaben de trucar per comunicar-me que una 
avaria de l’avió els obliga a aterrar a Madrid. Decideixo anar-la a buscar en 
cotxe, així que mesuro en un mapa fet a escala 1:10000000 la distància de 
Cerdanyola a Madrid i veig que hi ha 6,3cm. 

 
a) Quants km hauré de recórrer per anar a recollir-la? 

 
 
 

b) Si està previst que l’avió aterri a les 6h d’aquesta tarda i agafo el 
cotxe ara que són les 11h del matí, a quina velocitat mitjana mínima 
hauré de conduir per arribar a temps si no faig cap parada? 

 
 
 

6. Dibuixa “la planta” (vista aèria) a mà alçada de la figura, respectant les 
seves dimensions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Es vol posar una barana al voltant d’una piscina que té la forma com el 

rectangle gris. Quants metres de barana caldran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Alçat 

25 m 

1
 d

a
m
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8. Respon les següents qüestions: 

a) Representa sobre el triangle la fracció 
3

1
 i sobre el cercle la fracció 

5

2
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

b) Indica a sota de cada figura i de la forma més simplificada possible, la 
fracció que representa en cada cas la part pintada de gris: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Respon les següents qüestions: 
 

a) Què interpretes si al peu d’un mapa geogràfic hi veus l’expressió 
1:200000 ?  

 
 
 
 
b) Si en el mapa anterior una carretera mesura 3cm, quants km mesura a 

la realitat? 
 

 
 
 
 
 

10.  Si sobre el plànol d’una ciutat un pont té una longitud de 4cm i a la realitat 
mesura 200m, a quina escala està dibuixat aquest plànol? 
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Activitat 6. Comparació dels diferents esbossos. La necessitat de mesurar. 

 
 Dels esbossos que els alumnes van realitzar, el professor/a haurà 

escanejat aquells més significatius per tal de poder-los projectar ara a l’aula (de 
forma anònima), fins i tot sobreposant un amb l’altre, a fi que els nois i les noies 
puguin comparar els diferents resultats obtinguts i constatin que no n’hi ha prou 
amb la percepció visual subjectiva de cadascú perquè, entre altres coses, de 
vegades la vista enganya i, per tant, cal prendre mides d’allò que volem 
representar perquè el dibuix sigui fidel a la realitat (hauran de contestar unes 
preguntes al respecte). Més endavant es perfeccionarà aquest esbós a partir de 
les mesures reals que prendran. 

 
 El professor/a aprofitarà aquest moment per parlar de la mesura i la 

necessitat de mesurar i de posar-se d’acord amb quines unitats fer-ho. 
 

Temps: 60’ 
 
Activitat 7. Efectes òptics. De nou la necessitat de mesurar. 
 

 L’alumnat té un full amb imatges on es produeixen diferents efectes òptics. 
Cadascú contestarà individualment les preguntes plantejades. En acabar, es 
projectaran aquestes imatges5 (o bé cada estudiant accedirà a l’aplicatiu des del 
seu ordinador) i de forma interactiva els i les alumnes comprovaran la poca 
fiabilitat del sentit de la vista en el que sovint es basen per obtenir conclusions que 
moltes vegades poden ser errònies si no s’apliquen les corresponents tècniques 
de mesura. 

 

Paral·leles? 
Un altre efecte 

 

il·lusió i segments 

 

Quin quadrat és més clar? 

 

Quina Taula és més gran? 

 

Quantes línies verticals? 

 

Monalisa 

 

Són horitzontals els cercles? 

 

Quina circumferència té més radi? 

 
Temps: 60’ 

                                                 
5
  D. Mentrard. Les paralles sont-elle vraiment paralleles i col·lecció Maths et Sciences avec Geogebra [en línea]. Francia 2002.  

< http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html i d’altres aplicacions de Geogebra>  [Consulta: 30 juny 2010]. 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/parlelillusion.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Segments.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Barres.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Tables.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Traitriang.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Monalise.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Boules.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Arcs.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html
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Activitat 8. Història de la mesura i aparells per mesurar. 

 
 A partir del visionat en classe del vídeo6 sobre història de la mesura (es 

recomana que vegin només els intervals que s’indiquen ja que el nivell de la resta 
és massa elevat per alumnes de 1r d’ESO: de 0’ a 5,14’ i de 8,44’ a 10,04’) i de la 
lectura que s’inclou en el seu dossier i que cadascú haurà de llegir individualment, 
l’alumnat respondrà tot un seguit de qüestions que serviran per parlar 
posteriorment de la necessitat que s’ha anat generant al llarg dels temps en les 
diferents societats per unificar patrons a l’hora de mesurar longituds, volums, 
pesos... Aquest serà el moment també d’introduir el sistema internacional de 
mesura (SI). 

Temps: 60’ 
 
Activitat 9. Ús del peu de rei.  
 
  Per tal que coneguin el peu de rei, es dirigeix l’alumnat a una pàgina web 
on poden consultar el material “Les fitxes de les eines de l'aula de Tecnologia7” i 
veure la seva utilitat, normes d’ús i funcionament. Hauran de respondre tot seguit 
de quines parts es compon un peu de rei. 
 
 D’altra banda l’alumnat podrà veure el funcionament d’un peu de rei a partir 
d’un aplicatiu8 interactiu senzill. Es tracta de que visualitzin la forma de prendre les 
mesures i puguin practicar ells mateixos de forma reiterativa. 
 

 També se’ls presenta un applet9 perquè puguin aprofundir i mesurar 
objectes online amb les tres parts del peu de rei. Finalment, se’ls demana que 
responguin algunes qüestions més sobre aquest estri de mesura. 

 
Temps: 120’ 

 
Activitat 10. Eines a l’aula de tecnologies.  
 

 Del mateix document “Les fitxes de les eines de l'aula de Tecnologia” que 
ja han consultat a l’activitat 9, s’han extret un seguit d’activitats relacionades amb 
les diferents eines i les seves famílies. Per deixar temps perquè el professor/a 
parli de les eines i les seves utilitats, fins i tot perquè les vegin algunes d’elles a 
l’aula taller, s’ha previst que aquesta activitat es realitzi al llarg de dues hores de 
classe. 

 
Temps: 120’ 

 
 

                                                 
6
  T. Mestres. Sèrie Quèquicom: El naixement del sistema mètric decimal [En línia]. Vídeos a la carta. TV3- 23/04/2008. Catalunya:2008. 

    < http://www.tv3.cat/videos/395969 > [Consulta: 30 juny 2010]. 
7
  E.Inglada, A.Pallí,F.Fernández. Eines de l'aula de Tecnologia de l'ESO. Generalitat de Catalunya. [En línea]. Catalunya:1998. 

    < http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf > [Consulta: 30 juny 2010]. 
8
  J.Cano i varis. Educaplus.org. Calibre. [En línia]. Comunitat hispanoparlant.1998.< http://www.educaplus.org/page-ueeseducaplus.html > 

[Condulta: 30 juny 2010] 
9
  Colos. (Conceptual Learning of Science). Associació d’equips universitaris de recerca de tot el mon. vernier cliper (inch/mm mode, dial 

mode,measure inner/outer diameter and depth)[En línea].Angleterra:2007.<http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1408>  
[Consulta: 30 juny 2010] 

http://www.tv3.cat/videos/395969
http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf
http://www.educaplus.org/play-105-Calibre-.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1408
http://www.tv3.cat/videos/395969
http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf
http://www.educaplus.org/page-ueeseducaplus.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1408
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Activitat 11.  Canvis d’unitats i operacions amb decimals. Utilització del peu 

de rei. 
 

  Introduït ja el sistema mètric decimal a l’activitat 8, es treballaran ara els 
canvis d’unitats de longitud i, conseqüentment, apareixerà la necessitat de 
treballar també la suma i la resta de nombres decimals així com el producte i 
quocient d’un nombre per una potència de deu, ja que no es tracta de que ho facin 
de forma mecànica sinó de que a l’hora de fer els canvis d’una unitat a l’altra, 
l’alumnat sigui conscient de l’operació que cal fer. El professor o professora 
facilitarà a cada parella un peu de rei perquè comencin mesurant alguns objectes i 
realitzant els primers canvis d’unitats. L’activitat continua amb diversos exercicis 
més sistemàtics (convé també que l’alumnat adquireixi destresa en aquest tipus 
de càlculs) i uns altres més competencials entre els quals tornaran a aparèixer 
algunes de les preguntes de la prova inicial que feien referència als aspectes 
esmentats. En tornar a respondre-les, els nois i les noies se n’adonaran dels 
errors que van cometre en el seu moment. A banda dels exercicis que s’adjunten 
en el dossier de l’alumnat, poden també resoldre de forma interactiva els que 
trobaran a l’aplicatiu de l’Andrew Lyczak10 als apartats “matemáticas/conceptos/ 
unidades” i ”ciencia/conversión”. Es preveuen cinc sessions de matemàtiques per 
treballar tots els continguts i competències esmentades. Som conscients que amb 
aquest temps no es podrà arribar a aprofundir-hi tant com potser es desitjaria però 
com ja hem comentat a l’apartat de “Metodologia. Gestió de l’aula” no és qüestió 
d’esperar que cada concepte sigui tractat en tota la seva amplitud i profunditat el 
primer cop que apareix sinó d’anar-los treballant en espiral i anar-hi insistint cada 
cop una mica més mentre es continua avançant en altres aspectes.  

 
Temps: 300’ 

 
Activitat 12. Mesura dels costats de la planta de l’institut. 
 

 Amb els estris que ells mateixos hauran portat de casa (tot i que es tindran  
preparats alguns altres dels que disposa el departament de tecnologies per 
aquelles parelles que se’ls hagin descuidat), sortiran al pati a mesurar els costats 
de la planta de l’institut a la vegada que hauran d’anar contestant les preguntes 
que se’ls demana en el dossier corresponent per poder fer posteriorment el 
seguiment de les estratègies que han aplicat així com de les dificultats que han 
anat trobant. Atès que la majoria de centres tenen diversos elements 
arquitectònics força complicats de dibuixar en projecció ortogonal (escales, 
rampes, jardins, etc.) per simplificar, se’ls demana que dibuixin només el contorn 
de la planta del recinte escolar de forma global (polígon normalment senzill) 
evitant totes les línies interiors.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

  A. Lyczak. Matemàtiques. Múltiples activitats interactives. [En línia]. 2004 < http://www.thatquiz.org/es/ > [Consulta: 30 juny 2010]. 

http://www.thatquiz.org/es/
http://www.thatquiz.org/es/
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 A fi que les diferents parelles no es molestin unes a les altres, es 

convenient que cadascuna d’elles comenci en un punt diferent. Es recomana que 
el professorat realitzi fotografies de les escenes més significatives i, a ser 
possible, enregistri en vídeo el treball dels nois i noies per poder-lo analitzar entre 
tots a la propera sessió. 

 
Temps: 120’ 

 
Activitat 13. Dibuix del  croquis de la planta de l’institut. 
 

 Amb les mesures reals que ells mateixos hauran pres, l’alumnat, de forma 
individual i a l’aula, tornarà a dibuixar la planta de l’institut de la que ja va fer 
l’esbós uns dies enrere quan encara no havia mesurat res, aquest cop afegint la 
longitud de cada costat. El lliuraran al professor/a al final de la classe. 

 
Temps: 60’ 

 
Activitat 14. Anàlisi de l’activitat 12 a partir del material visual obtingut.  

 
 A partir de les fotografies i dels vídeos que es van enregistrar mentre 

prenien les mesures dels costats de la planta de l’institut, s’intentarà que l’alumnat 
analitzi i distingeixi el que ells mateixos van fer correctament i el que no. 

 
 Se’ls demanarà que expliquin els errors comesos, que contrastin les mides 

que van obtenir uns i uns altres, que comentin les dificultats amb les que es van 
trobar i que donin obertament la seva opinió sobre aquesta activitat. 

 
Temps 60’ 

 
Activitat 15. Anàlisi dels croquis. Introducció al concepte de proporcionalitat. 

 
 El professor/a, que ja va recollir tots els croquis a la sessió anterior, els 

haurà escanejat prèviament per projectar-los ara a classe i poder-los comentar 
més còmodament entre tots. Es començarà projectant-ne un que ja haurà triat 
intencionadament amb errors de proporcionalitat, perquè vegin que els costats 
dibuixats han de guardar les mateixes relacions que les mesures anotades. És a 
dir, si han apuntat, per exemple, que la mesura d’un costat és el doble que la d’un 
altre, també sobre el dibuix s’haurà de veure que aquell costat és el doble de llarg 
que l’altre ni que sigui de manera aproximada, almenys de moment. A partir 
d’aquesta idea de proporcionalitat s’aprofitarà per posar altres exemples de 
magnituds directament proporcionals relacionats amb el seu entorn immediat. Es 
continuarà insistint en aquesta idea a partir de l’anàlisi de la resta de croquis i 
se’ls demanarà que expliquin detalladament alguns dels errors que hagin trobat i 
que comentin què els ha semblat en general els croquis que han vist. El proper 
dia de classe, cadascú haurà de portar el seu croquis degudament modificat. 
 

Temps: 60’ 
 
 



Treball interdisciplinari de matemàtiques i tecnologies per a 1r d’ESO  
Autors: Irene Mora i Emilio Setién 

Curs: 2009-2010 

ACTIVITATS  D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

17 
 

 
 
 
Activitat 16. Normes d’acotament.  
 

 Al dossier de l’alumnat s’inclou un full amb totes les normes d’acotament 
detallades. Se’ls demana que les llegeixin atentament i que mesurin i acotin 
correctament les figures que s’inclouen a l’activitat.  

 
Temps 120’ 

 
 
Activitat 17.  Mesura i relació entre els diferents tipus de fulls. Introducció als 

conceptes de perímetre i superfície i a les untats de mesura 
corresponents. Normalització. 

 
 El professor o professora lliurarà dos fulls DIN A3 a cada parella i se’ls 

demanarà que comprovin les seves mesures i trobin també les d’un full DIN A4 a 
fi d’establir la relació que hi ha entre ells. Sabent que hi ha aquesta mateixa 
relació entre el DIN A4 i el DIN A5, entre el DIN A5 i el DIN A6, etc.,  hauran 
d’anotar les mesures (cotes) fins a completar el següent dibuix (podrà fer un cop 
d’ull a l’activitat 16 on se’ls explicava com fer-ho): 
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En aquest punt, el professor aprofitarà per comentar el sentit de la 

normalització i posar alguns exemples. L’alumne/a n’haurà de buscar algun altre i 
anotar-lo. 

 
 A partir del full DIN A3 que se’ls ha donat, ara cada alumne/a 

individualment, aconseguirà un full DIN A4, un DIN A5, un DIN A6, i així 
successivament fins el DIN A12, tan perfectes com pugui. A cadascun d’ells hi 
anotarà el nom del full i les seves dimensions per adjuntar-los finalment tots al 
portfoli. Posteriorment se’ls demana que calculin els seus perímetres.  
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 Un cop tinguin clar què és el perímetre d’una figura plana, s’introduirà el 

concepte de superfície, les seves unitats de mesura i les relacions entre elles, a 
partir d’un seguit de preguntes i exercicis que l’alumne haurà d’anar fent 
conjuntament amb la seva parella. 

 
Temps 120’ 

 
Activitat 18. Consolidació dels conceptes de perímetre i superfície.  
 

 Perquè acabi de consolidar els conceptes de perímetre i superfície i la 
diferència entre ells així com les seves corresponents unitats de mesura, 
l’alumne/a realitzarà tot un seguit d’exercicis relacionats amb aquests aspectes. 
Només es pretén, però, que entengui bé el significat de cada cosa, no que 
comenci a calcular superfícies de diferents figures a partir de fórmules 
mecàniques. 

 
Temps 120’ 

 
Activitat 19. Introducció al concepte de fracció.  

 
 Enllaçant amb el que han treballat sobre la relació entre unitats de mesura, 

s’introduiran les fraccions (1cm és la centèsima part d’un metre, un mil·límetre la 
dècima part d’un centímetre, etc.) i s’acabarà generalitzant aquest concepte a 
partir de més exemples. Al material didàctic es proposen un seguit d’exercicis per 
consolidar el significat de les fraccions però també se’n poden trobar, per 
efectuar-los de forma interactiva amb l’ordinador, als l’aplicatius Andrew Lyczak a 
l’apartat “Fracciones/Identificar” o Descartes11 a l’apartat “U.Didácticas / 1ºESO / 
Fracciones”.  

 
 Temps: 240’ 

 
Activitat 20. Construcció d’un cos geomètric.  
 

 Per tal d’estudiar posteriorment les seves vistes ortogonals i amb la intenció 
d’introduir de passada la idea de volum d’un cos, ara que ja han vist el perímetre i 
la superfície d’una figura plana, construiran amb cartró la peça que es mostra 
dibuixada en perspectiva. Primer caldrà que dibuixin el seu “desplegable”, tenint 
en compte que hi hauran de posar les corresponents llengüetes per enganxar les 
cares i donar-li volum.  

 
 Això no ho faran a mà sinó amb l’ajut del programa de dibuix del sistema 

operatiu Windows “Paint” o el seu equivalent al Linux. Al material de l’alumnat 
se’ls explica els passos que hauran de seguir però donant per suposat que ells 
investigaran i provaran les eines del programa informàtic fins arribar a adquirir la 
destresa suficient per completar l’activitat. El programa és prou fàcil i ben segur 
que el sabran utilitzar encara que no el coneguin prèviament. 

 

                                                 
11

 Ministerio de Educación. Gobierno de España. Educación. Les fraccions. [En línia]. España.2000. < http://recursostic.educacion.es/  
descartes/ web/materiales_didacticos/fracciones/index.htm > [Consulta: 30 juny 2010]. 

 

http://www.thatquiz.org/es/
http://recursostic.educacion.es/descartes
http://recursostic.educacion.es/%20descartes/%20web/materiales_didacticos/fracciones/index.htm
http://recursostic.educacion.es/%20descartes/%20web/materiales_didacticos/fracciones/index.htm
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 A criteri del professorat, als alumnes amb dificultats, se’ls pot proposar una 

construcció més senzilla, per exemple, la d’un ortòedre o facilitar-los directament 
el “desplegable” de la peça anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temps 120’ 
 
 

 

 



Treball interdisciplinari de matemàtiques i tecnologies per a 1r d’ESO  
Autors: Irene Mora i Emilio Setién 

Curs: 2009-2010 

ACTIVITATS  D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

21 
 

 
 
 
Activitat 21. Projeccions ortogonals.  
 

 Un cop estudiades les vistes ortogonals12 d’un objecte a partir de l’applet 
indicat, hauran de dibuixar les vistes (alçat, planta i perfil esquerra) de la peça 
anterior que han construït amb cartró així com les d’altres peces proposades. Si 
encara no els ha quedat prou clar, poden practicar amb aquest altre applet13. Es 
preveuen quatre sessions de tecnologies per treballar al voltant de les projeccions 
ortogonals. 

 
Temps: 240’ 

 
Activitat 22.  Fraccions equivalents i estratègies de comprovació. Relació 

amb el concepte de proporcionalitat. 
 

 Entenent el que significa que dues fraccions siguin equivalents i les 
estratègies per comprovar que una parella determinada de fraccions ho són, es 
relacionarà aquesta idea amb el concepte de proporcionalitat que han començat a 
veure a la pràctica anterior. D’altra banda, es prepara el camí perquè, 
posteriorment, en intentar dibuixar la planta de l’institut, els propis alumnes 
relacionin el concepte d’escala amb l’equivalència de fraccions que ja hauran vist. 
A partir de les escales se’ls farà veure la raó de la proporció i s’haurà obert la 
porta per treballar la proporcionalitat en general. Es proposen diversos exercicis 
però també, com abans, els aplicatius Descartes o Andrew Lyczak en tenen 
d’interactius als apartats que fan referència a la simplificació de fraccions. Es 
preveuen quatre sessions de matemàtiques per aquesta activitat que s’aniran 
intercalant amb les classes corresponents de tecnologies. 

 
Temps: 240’ 

 
Activitat 23.  Localització de l’institut al Google Earth i mesura dels costats. 
 

 A l’aula d’informàtica i distribuïts per parelles, els alumnes localitzaran 
l’institut al programa Google Earth i un cop ben enfocat i orientat prendran les 
mides reals dels costats de la seva planta i les compararan amb les que ells van 
mesurar. Copiaran de la pantalla el dibuix corresponent amb les mides anotades i 
l’adjuntaran al portfoli. 

 
 Per continuar practicant les normes d’acotament hauran de tornar a anotar, 

però ara correctament, les mesures dels costats de la planta del recinte escolar i 
ho faran en el dibuix exacte que el professor/a podrà obtenir de forma senzilla a 
partir de l’aplicatiu Google Earth14 i que inserirà en el requadre en  blanc que 
apareix en aquesta activitat en el dossier de l’alumnat. D’aquesta forma, els nois i 
les noies disposaran d’un dibuix fiable que els serveixi de guia a l’hora de dibuixar  

 

                                                 
12

   J.A.Cuadrado. Ministerio de Educación y Ciencia. Vistas. [En línea]. Madrid: 2000. < http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materiales  
Educativos/ mem2002/geometria_vistas/index2.htm  >. [Consulta: 30 juny 2010]. 

13
   S.Ortiz. El sistema dièdric. [En línea]. Generalitat de Catalunya. Educat365.com. Catalunya: 2000 < http://www.edu365.cat/eso/ muds/ 

visual/diedric >  [Consulta: 30 juny 2010]. 
14

    Google. Aplicació Google Earth. S’ha de baixar i instal·lar  un programari des del Google. 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/diedric/diedric_a.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes
http://www.thatquiz.org/es/
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materiales%20Educativos/%20mem2002/geometria_vistas/index2.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materiales%20Educativos/%20mem2002/geometria_vistas/index2.htm
http://www.edu365.cat/eso/%20muds/%20visual/diedric
http://www.edu365.cat/eso/%20muds/%20visual/diedric
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el plànol de la planta del recinte escolar. Hi ha dues maneres diferents de 
plantejar-ho: 

 
a) Deixar que els nois i les noies segueixin treballant fins al final amb les mides 

que ells mateixos han obtingut. 
 

b) Després de comentar els diferents resultats obtinguts per cada parella, acordar 
entre tots unes úniques mesures per tal d’unificar criteris i que tot l’alumnat 
treballi amb les mateixes dades. 

 
Temps: 60’ 

 
Activitat 24. Càlcul de l’escala adient per dibuixar el plànol de l’institut.  
 

 A partir de les mesures anotades a l’activitat anterior, se’ls demanarà que 
dibuixin el plànol de la planta de l’institut en un full DIN-A4 i, per tant, sorgirà la 
necessitat de trobar l’escala adient. Així doncs, per parelles, abans de començar a 
dibuixar, hauran de fer els càlculs pertinents per tal que el plànol estigui centrat i 
ocupi el màxim espai en el full (respectant els marges) alhora que l’escala tingui 
un valor raonable. 

 
 Encara que no han fet anteriorment cap exercici sobre escales, es 

recomana no donar cap explicació prèvia i que siguin ells mateixos que vagin 
sol·licitant l’ajuda del professorat. Quan aquesta activitat es va realitzar en el 
context de l’experiència pilot ja esmentada, tot i que els va costar molt situar-se i 
no sabien per on començar, poc a poc, per parelles i amb alguna orientació del 
professor van acabant trobant l’escala correctament i entenent bé el concepte. 
Així ho vam poder comprovar a la prova final que els alumnes van realitzar per 
escrit, quan, sense haver fet cap altre exercici a classe sobre escales més que el 
que acabem d’exposar, la majoria dels nois i noies van contestar correctament les 
preguntes sobre escales que se’ls van proposar (veure l’apartat “Estudi de 
l’experimentació” de la llicència d’estudis a la que es fa referència en la 
introducció de la present guia didàctica). 

 
Temps 60’ 

 
Activitat 25. Consolidació del concepte d’escala. Exercicis. 
 

 Un cop trobada l’escala a la que hauran de dibuixar la planta de l’institut, es 
posaran en comú les dificultats i els dubtes que van sorgir i es generalitzarà el 
concepte d’escala. Es trobaran estratègies de resolució més sistemàtiques i es 
faran els diversos exercicis que s’inclouen al material didàctic de consolidació i 
adquisició de destresa en el canvi d’escales. Per a aquesta part es preveuen 
quatres classes de matemàtiques que s’intercalaran amb les classes de 
tecnologies en les que l’alumnat anirà dibuixant el plànol final de la planta de 
l’institut. 

 
Temps: 240’ 
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Activitat 26. Dibuix del plànol de l’institut a escala. 
 

 Amb les mides calculades a l’activitat 24, cada alumne/a dibuixarà el plànol 
de la planta de l’institut de forma individual i el resultat final, junt amb tots els 
càlculs realitzats, l’adjuntarà en el seu portfoli. Amb tota seguretat aquest activitat 
que han de realitzar correctament seguint les directrius del dibuix tècnic no la 
podran acabar en una sola classe de tecnologies i s’allargarà el nombre de 
sessions que el professorat cregui oportú i que pensem que no serà inferior a tres. 

 
Temps: 180’ 

 
Activitat 27. Prova final sumativa. 
 

 Per escrit i/o amb l’ordinador, cada alumne/a individualment realitzarà una 
prova de coneixements i competències sobre tot el que s’ha treballat durant 
aquesta experiència a fi de valorar el seu progrés comparant el punt de partida de 
cadascú (prova inicial) amb la seva situació actual.  

 
Temps: 60’ 

 
Activitat 28. Lliurament del portfoli. 
 

 Cada alumne/a lliurarà el seu portfoli que haurà de contenir totes les 
activitats realitzades al llarg d’aquest treball interdisciplinari. Encara que una 
activitat s’hagi fet en grup, cada noi i noia haurà d’haver anotat les seves 
respostes, càlculs i observacions de forma individual. 

 
Temps: 10’ 

 
Activitat 29. Graella d’autoavaluació. 
 

 També individualment, l’alumnat omplirà una graella d’autoavaluació en la 
que cadascú haurà d’avaluar-se a sí mateix en diversos aspectes del treball 
realitzat. A fi d’implicar més als nois i les noies en el seu propi procés 
d’aprenentatge i d’educar-los en l’honestedat i la responsabilitat, tal com se’ls 
haurà explicat des del primer moment, aquesta autoavaluació també tindrà un 
determinat pes específic en la qualificació final de l’experiència que contarà com 
una nota més del curs. Aquesta graella s’inclou en aquest apartat al final de totes 
les activitats. 

 
Temps: 25’ 

 
Activitat 30. Enquesta de valoració. 
 

 Per si el professorat vol conèixer la valoració que l’alumnat fa de 
l’experiència d’haver treballat les matemàtiques i les tecnologies de forma 
interdisciplinària, s’adjunta en el material didàctic el model del qüestionari que, de  
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forma anònima, van  emplenar els  nois  i  les  noies participants  a l’experiència  
pilot duta a terme pels autors del projecte en la seva llicència d’estudis. Per a 
nosaltres era molt important conèixer l’opinió del propi alumnat sobre elements 
més subjectius que difícilment es podien avaluar de forma quantitativa (encara 
que sí es va fer de forma qualitativa en termes de l’estil: “molt”, “poc”, “gens”, 
“plenament”...) quant a la seva motivació, implicació, participació, grau de 
satisfacció, etc. Aquesta enquesta s’inclou també en aquest mateix apartat. 
 

Temps: 25’ 
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Escriu el teu nom: ................................................................................................. 
 

Puntuació  

Ítems 4 3 2 1 0  

Has estat prou atent/a a les 
classes? 

Sí, molt. Sí, bastant. 
La veritat és que podria 
haver estat bastant més 
atent/a. 

Quasi sempre em 
despistava. 

Sempre em despistava. 
 

T’has esforçat prou en 
realitzar les activitats a 
classe? 

Sí, molt. Sí, bastant. 
La veritat és que em podria 
haver esforçat bastant 
més. 

No m’he esforçat gaire. No m’he esforçat gens. 
 

Has fet sempre els deures? Sí, sempre. 
Quasi sempre, excepte 
algun dia. 

Aproximadament, la meitat 
dels dies sí i la meitat no. 

Quasi mai. Mai. 
 

Has portat cada dia el material 
necessari per a la classe? 

Sí, sempre. 
Quasi sempre, excepte 
algun dia. 

Aproximadament, la meitat 
dels dies sí i la meitat no. 

Quasi mai. Mai. 
 

Com ha estat la teva actitud 
vers les classes? 

Totes les activitats les he 
fetes amb ganes i a gust. 

En general totes les 
activitats les he fetes a 
gust excepte alguna. 

Aproximadament, la meitat 
les he fetes a gust i la 
meitat no tant. 

Quasi totes les he fet a 
disgust i sense ganes. 

Totes les he fet a disgust 
i sense ganes. 

 

T’han hagut de cridar l’atenció 
per comportament inadequat 
a classe? 

No, en cap ocasió. Només un cop. Sí, alguns cops. Sí, molt sovint. Sí, contínuament.  

Activitat: Mesura dels costats 

de la planta de l’institut. 

Vam portar l’estri adient. 
Ho vam fer amb precisió i 
sense cometre errors. 

Vam portar l’estri adient. 
Ho vam fer bastant bé i no 
vam cometre massa errors 

Vam portar l’estri adient 
però no sempre vam ser 

prou precisos en mesurar 
el que devíem.  

No vam portar l’estri adient 
però vam intentar ser 
precisos en mesurar.  

No vam portar l’estri 
adient i vam cometre 
molts errors en mesurar. 

 

Activitat: Dibuix del croquis. 

Em va quedar molt bé: la 
forma era correcta, el 
dibuix proporcionat i vaig 
posar les cotes també 
correctament. 

Em va quedar bastant bé, 
només hi havia algun petit 
error de proporcionalitat 
i/o mesura. 

Em va quedar acceptable 
tot i que algun costat no 
mantenia la proporció i 
faltava alguna cota. 

No em va quedar massa 
bé: els costats no estaven 
proporcionats i faltaven 
varies cotes. 

Em va quedar bastant 
malament, no 
s’assemblava gens a la 
realitat. 

 

Càlcul de l’escala i de les 
mesures de cada costat. 

De seguida vaig entendre 
el que havia de fer i vaig 
trobar l’escala ràpidament.  

Em va costar una mica 
entendre-ho però al final 
em va quedar clar i vaig 
trobar l’escala. 

Em va costar molt però 
després de moltes 
explicacions dels 
professors ho vaig 
entendre. 

No he entès gaire bé com 
s’havia de trobar l’escala. 

Encara no entenc el que 
vol dir trobar l’escala. 

 

Activitat: Dibuix del plànol. 

Em va quedar molt bé, 
centrat, net i amb totes les 
cotes ben orientades i 
separades del dibuix.  

Em va quedar bastant bé, 
força net però no massa 
centrat i amb alguna cota 
mal posada. 

Em va quedar acceptable 
però podria haver estat 
més net ¡ més centrat. 
Fallaven també algunes 
cotes.  

No em va quedar massa 
bé: una mica brut, poc 
centrat i fallaven moltes 
cotes. 

Em va quedar bastant 
malament: força brut, 
descentrat i gairebé 
sense cotes. 

 

Exercicis de càlcul (tant els 
que has fet a classe com els 
que has fet a casa). 
 

Els he fet tots 
correctament. 

Els he fet tots però alguns 
no estaven bé. 

Els he fet quasi tots però 
aproximadament la meitat 
estaven malament. 

N’he fet més malament 
que els que he fet bé. 

Quasi tots els que he fet 
estaven malament. 
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Qüestionari sobre l’experiència interdisciplinària Matemàtiques – Tecnologies 
 

 
 
 
1. Coneixements. 
 

Per a cada concepte i/o habilitat marca la casella corresponent al grau 
d’aprenentatge que creus que has assolit segons la següent valoració: 

 
 

4   Ho he entès perfectament i crec que ho sé aplicar en qualsevol 
situació. 

3   Ho he entès bastant bé, però a l’hora d’aplicar-ho tinc algun dubte. 

2   No ho he entès gaire bé i tinc molts dubtes a l’hora d’aplicar-ho. 

1   No he entès res. 
 
 

 

Concepte / habilitat 4 3 2 1 

Canvis d’unitats de longitud del sistema mètric decimal     
Diferència entre esbós, croquis i plànol     
Vistes ortogonals d’un objecte      
Mesura de longituds (prendre mesures correctament)     
Utilització del peu de rei     
Eines a l’aula de tecnologies     
Fraccions      
Escales ( concepte i resolució de problemes)     
Diferència entre rectes paral·leles i rectes perpendiculars     
Sistema d’acotació ( saber posar i interpretar les cotes d’un plànol)     
Manipulació del programari Google Earth     
Dibuix tècnic     

 
 
2. Valoració de les activitats. 

 
 

Per a cada activitat marca la casella corresponent segons la següent 
valoració: 

 
 

4   M’ha agradat força i he après alguna cosa. 

3   No m’ha agradat gaire però reconec que he après alguna cosa. 

2   M’ha agradat força però no he après res nou. 

1   Ni m’ha agradat ni he après res. 
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Activitat 4 3 2 1 

Presa de mesures de l’institut     
Visionat dels vídeos de nosaltres mateixos prenent mesures     
Visionat del vídeo sobre la història de la mesura i lectura relacionada     
Visionat de diferents  efectes òptics     
Exercicis de canvis d’unitats     
Coneixement del peu de rei i d’altres eines de l’aula de tecnologies     
Exercicis d’acotament     
Càlcul de les mesures dels diferents fulls DIN A3, DIN A4, DIN A5, etc.     
Localització de l’institut al programari Google Earth i mesura dels costats     
Exercicis de fraccions     
Construcció d’un cos geomètric     
Càlcul de l’escala per dibuixar el plànol de l’institut     
Dibuix del plànol de l’institut     

 
3. Pel que fa el nivell de les activitats en general: 
  

  M’ha semblat l’adequat i les he pogut fer bé. 

  M’ha semblat una mica alt i de vegades tenia dificultats per fer-les. 

  M’ha semblat una mica baix i de vegades m’avorria. 

 
4. Pel que fa el nivell de les explicacions dels professors en general: 
 

  M’ha semblat l’adequat i les he entès bé. 

  M’ha semblat una mica alt i de vegades tenia dificultats per entendre-les. 

  M’ha semblat una mica baix i de vegades m’avorria. 

 
5. Creus que el fet de treballar les assignatures de matemàtiques i tecnologies 

conjuntament t’ha ajudat a entendre les coses millor? Marca la casella 
corresponent. 
 

 Molt   Bastant   Una mica   No gaire   Gens 
 

6. Si haguessis de posar una puntuació global de l’1 al 10 a l’experiència 
interdisciplinària quina li posaries? (marca la casella corresponent). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
7. Escriu el comentari que vulguis afegir sobre l’experiència: 
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7. Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques. 
 

 

 

Competències bàsiques Activitats 

Transversals 
comunicatives 

Lingüística i 
audiovisual 

Comunicar-se amb el grup. 
Redactar les respostes de les activitats.  
Exposar oralment les opinions. 
Debatre i intercanviar opinions. 

1,2,3,6,7,8,14,
15,23,24,25,27

30 

Artística i cultural 
Dibuixar esbossos, croquis i plànols de figures 
geomètriques i de la planta de l’institut. 

4,6,12,13,16, 
17,20,26,28,27 

Transversals 
metodològiques 

En el tractament de 
la informació i 
competència digital 

Cercar informació (xarxa, manuals tècnics, estris 
de mesura, normes...). 
Realitzar exercicis interactius. 
Utilitzar  l’aplicatiu de Google Earth per visionar i 
mesurar la planta de l’institut. 

3,8,9,10,11,17,
19,20,21,22,23

16,28 

Matemàtica 

Estimar i mesurar elements físics reals. 
Realitzar canvis d’unitats. 
Operar amb nombres decimals. 
Operar amb fraccions. 
Calcular mesures a escala (proporcionalitat) 
Entendre el concepte de fracció equivalent. 
Resoldre altres problemes plantejats. 

4,6,11,12,15, 
17,18,19,20,22

24,25,27 

D’aprendre a 
aprendre 

Analitzar els vídeos on es veuen ells mateixos 
mesurant. 
Prova Inicial. 
Autoavaluació. 
Enquesta de valoració. 

5,12,14,15, 
23,27,29,30 

Transversals 
personals 

D’autonomia i 
iniciativa personal 

Elaborar el pla de treball. 
Plantejar i resoldre els problemes derivats de la 
pròpia realització del projecte. 
Aportar idees al grup. 
Prendre decisions i assumir errors. 
Valoració de l’activitat. 

3,6,11,12,14, 
15,17,23,24, 
28,27,29,30 

Específiques 

En el coneixement 
i interacció amb el 
món físic 

Activitats de mesura i visualització.  
Coneixement  del seu entorn immediat (l’institut). 
Consciència de les pròpies limitacions. 
Consciència de la necessitat de la mesura i de la 
seva evolució. 

4,7,8,9,10, 
12,13,14,16,17
18,20,21,23, 

24,26 

Social i ciutadana 

Treballar en grup (treball de cooperació). 
Debatre i acceptar les idees dels companys 
Valoració del treball dels companys. 
Acceptar de les valoracions dels altres. 

3,4,6,7,12,14, 
15,23,24,29,30 

 
 
 

Taula 3. Contribució de la proposta didàctica a l’adquisició de competències bàsiques. 
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8. Temporització. 
 

 En primer lloc, creiem que seria oportú implementar aquesta proposta 
didàctica al llarg del segon trimestre del curs quan l’alumnat ja té alguns 
coneixements bàsics tant matemàtics com tecnològics que facilitarien la 
comprensió i realització de les activitats proposades. Tanmateix, si els 
departaments es posen d’acord, no suposaria massa complicació organitzar-se 
per aplicar-la en qualsevol altre moment. 

 
 Dit això, en la següent taula presentem una proposta de temporització en la 

que es detalla l’ordre cronològic, la matèria preferent i les sessions en que seria 
recomanable realitzar les activitats. Com ja hem comentat a l’apartat de 
“Metodologia”, algunes activitats convé que es desenvolupin en les dues hores 
consecutives de matemàtiques i tecnologies, o a l’inrevés, que s’hauran previst en 
l’horari de l’alumnat. Si no es disposa d’aquesta estructura horària, malgrat que 
pot suposar algun inconvenient, es pot fer l’activitat igualment en dues parts: una 
en hora de matemàtiques i l’altra en la següent classe de tecnologies o a l’inrevés. 
Aquestes activitats són les que es marquen amb color groc a la taula. 

 
 Altres es poden desenvolupar des de qualsevol de les dues matèries 

indistintament; són les que apareixen en color verd. 
 
 En color blau es marquen aquelles per a les que es recomana que les 

dirigeixi el professorat especialista en tecnologies i en color marró si el professorat 
convé que sigui de matemàtiques. 

 
 Cal remarcar que, a fi que aquest treball interdisciplinari pugui implementar-

se en qualsevol centre que ho desitgi, s’ha procurat que la majoria d’activitats 
siguin prou independents com per no haver d’estar lligades a una seqüència 
específica i que cadascú, en funció dels seus recursos funcionals i les seves 
necessitats, pugui combinar-les, dins la coherència i la lògica que requereixen els 
propis continguts, sense estar obligat a seguir un ordre estricte predeterminat. 

 
 
 Llegenda de colors per diferenciar els tipus d’activitats: 
 

 
Activitats que es poden desenvolupar des de qualsevol de les dues àrees. 

 
Activitats a desenvolupar preferentment des de tecnologies. 

 
Activitats a desenvolupar preferentment des de matemàtiques. 

 
Activitats que s’han d’organitzar en sessions de dues hores consecutives de 
matemàtiques i tecnologies o a l’inrevés. 
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Activitat Títol 
Organització 

alumnat 
Àrees preferents Sessions 

Activitat 1. 
 

Activitat 2. 

Presentació del projecte. 
 

Debat. 

Treball individual. 
 

Treball col·lectiu. 
Matemàtiques/Tecnologies 1ª 

Activitat 3. Elaboració del pla de treball. Treball en parelles. Matemàtiques/Tecnologies 2ª 

Activitat 4. Elaboració d’un esbós. Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 3ª 

Activitat 5. Prova inicial. Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 4ª 

Activitat 6. Comparació dels diferents esbossos. Treball individual. Tecnologies 5ª 

Activitat 7. Efectes òptics. Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 6ª 

Activitat 8. Història de la mesura. Vídeo i lectura Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 7ª 

Activitat 9. Ús del peu de rei. Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 8ª i 9ª 

Activitat 10. Eines a l’aula de tecnologies. Treball individual. Tecnologies 10ª i 11ª 

Activitat 11. 
Canvis d’unitats i operacions amb 
decimals. Utilització del peu de rei. 

Treball individual. Matemàtiques 12ª a 16ª 

Activitat 12. 
Mesura dels costats de la planta de 
l’institut. 

Treball en parelles. Matemàtiques/Tecnologies 17ª i 18ª 

Activitat 13. 
Dibuix del  croquis de la planta de 
l’institut. 

Treball individual. Tecnologies 19ª 

Activitat 14. 
Anàlisi de l’activitat 12 a partir del 
material visual obtingut. 

Treball col·lectiu. Matemàtiques/Tecnologies 20ª 

Activitat 15. Anàlisi dels croquis. Treball col·lectiu. Matemàtiques/Tecnologies 21ª 

Activitat 16. Normes d’acotament. Treball individual. Tecnologies 22ª i 24ª 

Activitat 17. 

Mesura i relació entre els diferents 
tipus de fulls. Introducció als 
conceptes de perímetre i superfície i 
a les untats de mesura 
corresponents. Normalització. 

Treball en parelles. Matemàtiques/Tecnologies 25ª i 26ª 

Activitat 18. 
Consolidació dels conceptes de 
perímetre i de superfície 

Treball individual. Matemàtiques 27ª i 28ª 

Activitat 19. Introducció al concepte de fraccions. Treball individual. Matemàtiques 29ª a 31ª 

Activitat 20. Construcció d’un cos geomètric. Treball individual. Matemàtiques 32ª i 33ª 

Activitat 21. Projeccions ortogonals Treball individual. Tecnologies 34ª a 39ª 

 

Activitat 22. Fraccions equivalents. Treball individual. Matemàtiques 40ª a 45ª 
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Activitat 23. 
Localització de l’institut al Google 
Earth i mesura dels costats. 

Treball en parelles. Matemàtiques/Tecnologies 46ª 

Activitat 24. 
Càlcul de l’escala adient per dibuixar 
el plànol de l’institut. 

Treball en parelles. Matemàtiques/Tecnologies 47ª 

Activitat 25. Consolidació del concepte d’escala. Treball individual. Matemàtiques 48ª a 51ª 

Activitat 26. Dibuix del plànol de l’institut a escala. Treball individual. Tecnologies 52ª a 54ª 

Activitat 27. Prova final sumativa. Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 55ª 

Activitat 28. 
Activitat 29. 
Activitat 30. 

Lliurament del portfoli. 
 

Graella d’autoavaluació. 
 

Enquesta de valoració. 

Treball individual. Matemàtiques/Tecnologies 56ª 

 
 
 

Taula 4. Temporització de la proposta didàctica. 

 
 

 A la següent taula es realitza a tall d’exemple una possible distribució 
setmanal de les activitats (no sent ni molt menys l’única) indicant entre parèntesi 
al costat d’aquelles activitats que s’allarguen més d’una classe, el nombre total de 
sessions previstes i quantes d’aquestes sessions es desenvoluparan en aquella 
setmana i en aquella matèria. Per posar un exemple, si veiem a la columna de 
“Matemàtiques” el requadre Activitat 9.(1/2) interpretarem que l’activitat 9 es 
realitzarà en dues hores de classe de les quals una serà de matemàtiques. Quan 
després a la columna “Tecnologies” torna a aparèixer   Activitat 9.(1/2) voldrà dir 
en, primer lloc, que una altra de les dues hores previstes per a l’activitat 9 serà de 
tecnologies i en segon lloc, en ser de color groc, que es recomana, si pot ser, que 
les dues hores siguin consecutives. 
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Setmana 
(5h/setmana) 

Matemàtiques 
(3h/setmana) 

Tecnologies 
(2h/setmana) 

 Setmana 
(5h/setmana) 

Matemàtiques 
(3h/setmana) 

Tecnologies 
(2h/setmana) 

1 

Activitat 1. 
 

Activitat 2.  
 

Activitat 3. 

Activitat 4. 
 

Activitat 5. 

 

7 
Activitat 19.(1/3) 
Activitat 20.(2/2) 

Activitat 21.(2/6) 

2 

Activitat 7. 
 

Activitat 8. 
 

Activitat 9.(1/2) 

Activitat 6. 
 

Activitat 9.(1/2) 

 

8 Activitat 22.(3/6) Activitat 21.(2/6) 

3 Activitat 11.(3/5) Activitat 10.(2/2)  9 Activitat 22.(3/6) Activitat 21.(2/6) 

4 
Activitat 11.(2/5) 
 

Activitat 12.(1/2) 

Activitat 12.(1/2) 
 

Activitat 13. 

 
10 

Activitat 24. 
Activitat 25.(2/4) 

Activitat 23. 
Activitat 26.(1/3) 

5 

Activitat 14. 
 

Activitat 17.(1/2) 
 

Activitat 18.(1/2) 

 
Activitat 15. 
 

Activitat 17.(1/2) 

 

11 
Activitat 25.(2/4)  
 

Activitat 27. 
Activitat 26.(2/3) 

6 
Activitat 18.(1/2) 
 

Activitat 19.(2/3) 
Activitat 16.(2/2) 

 

12  

Activitat 28. 
 

Activitat 29. 
 

Activitat 30. 

       

   Totals 56h 33h 23h 

 
 
 

Taula 5. Exemple de distribució per setmanes de la proposta didàctica. 
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9. Avaluació. 
 

 L’avaluació serà contínua al llarg de tota l’experiència. Dia a dia i activitat 
per activitat s’anirà prenent nota de l’actitud, la motivació i l’evolució dels nois i les 
noies en el seu procés d’aprenentatge. Els instruments d’avaluació seran els 
següents:  

 

 La prova inicial escrita (es pot trobar un exemple a l’apartat “Activitats 
d’ensenyament i aprenentatge”). 

 Les graelles de seguiment de cada activitat (serviran de mostra les que 
vam dissenyar per a l’experiència pilot i que s’inclouen a la memòria de la 
llicència d’estudis esmentada a la “Introducció”). 

 Les observacions personals dels professors que aniran prenent nota al llarg 
de cada sessió. 

 L’autoavaluació de l’alumne/a (s’inclou al final de l’apartat “Activitats 
d’ensenyament i aprenentatge”). 

 La prova final escrita. 

 El portfoli. 
 
 
 
 Per obtenir la qualificació final de cada alumne/a es calcularà la mitjana 

ponderada a partir de l’actitud (10%), la nota mitjana de totes les activitats (20%), 
la nota del portfoli (20%) i la nota de la prova final (50%). Aquest resultat 
s’acabarà d’arrodonir tenint en compte el progrés de cada alumne/a respecte el 
seu punt de partida (diferència entre la prova inicial i la final) i la seva pròpia 
autoavaluació així com altres consideracions particulars i personals en cada cas. 

 
 
 


