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Les grandeurs et les mesures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectius 
 

1. Aprendre en llengua francesa conceptes matemàtics. 
2. Conèixer i reconèixer les unitats de mesura, les seves abreviacions i magnituds. 
3. Seleccionar per a cada magnitud, l’instrument i l’estratègia adequada. 
4. Saber utilitzar les equivalències entre les unitats preses.  
5. Treballar gradualment per fitxes i online. 

Descripció de la proposta  
 
Aquesta proposta està dissenyada perquè els alumnes aprenguin sobre la grandària i les 
mesures tot utilitzant la llengua francesa. A partir de les diferents activitats proposades, els 
alumnes aprenen, progressivament, vocabulari específic matemàtic així com la seva utilització. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
La proposta didàctica es treballarà durant vuit sessions. Primerament, es proposa als alumnes 
fer la lectura dels continguts de la matèria a partir del text “Les records des animaux: Qui est...” 
i realitzar activitats, individuals, escrites de comprensió. En aquestes activitats, els alumnes han 
de repassar amb un retolador verd allò que no hagin entès.  
Per tal de desenvolupar el pensament crític, els alumnes hauran de comparar dos textos i 
completar una graella. Seguidament, podran realitzar les activitats online de la pàgina 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm per posar en pràctica els conceptes que han 
après. 
En les següents sessions, mitjançant el dossier de l’alumne, aprendran conceptes matemàtics 
que posaran a la pràctica amb les activitats online de la pàgina anterior. Les activitats es faran 
individualment o per parelles. 
Finalment, els alumnes trobaran els codis QR amb tots els enllaços necessaris per a dur a 
terme les activitats. 
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Recursos emprats 
 
Mesures del animals: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CP/animauxCP.htm  
Unitats de mesura: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CM1/ordreCM1.htm 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/capacite.htm#CM2 
Longitud: http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalelongueur.htm#CM2 
Massa: http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalemasse.htm#CM2  
Capacitat: http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/egalecapacite.htm#CM2  
Dibuix per acolorir: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/poisson.htm#CM2  
Receptes Les recettes de crème: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CP/cremeCP.htm 
Els jocs olímpics: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/unite/CP/olympiquesCP.htm 
 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 

1. Comunicació en llengua estrangera, francès. 
2. Aprendre a aprendre. 
3. Competència matemàtica en llengua estrangera. 
4. Treball individual i cooperatiu en grups reduïts. 
5. Utilització dels Recursos TIC (codis QR) durant l’aprenentatge. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta proposta va adreçada a alumnes del cicle superior de primària. 
 
Documents adjunts  
 
“Materials didàctics del professorat GEP Francès”  
http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=40702 
 
Autoria 
 
Victòria González. Escola Enric Farreny (Lleida). 

 

 


