
LA UNITAT DE VOLUM

Mesurar el volum d’un cos consisteix en veure quantes 
vegades hi podem posar la unitat patró. Per tant, per poder 
fer aquesta comparació és necessari establir quina i com 
ha de ser aquesta unitat bàsica.

Enllaços per practicar més:

- Per repassar els canvis d’unitats de volum pots visitar la següent pàgina web

Activitat 1.  La unitat de volum

Si considerem els següents cinc objectes, 

Objecte 1 Objecte 2 Objecte 3 Objecte 4 Objecte 5

  

1.Quin dels cinc objectes et permetrà mesurar millor el volum d’un objecte? 

2.Tenint en compte la teva resposta indica quines mides hauria de tenir l’objecte que has 
triat  si volem mesurar el volum de la teva sabata ?  Justifica la teva resposta

3.I si volem mesurar el volum de la teva classe? Justifica la teva resposta 

4. I el volum que ocupa l’aigua que ha plogut a Catalunya el darrer mes? Justifica la teva 
resposta
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http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/m2m3_pri_cat/volumen1.htm


Activitat 2: Els cubets

1.- Digues quants cubets tenen les següents figures :

2. Arrossega i separa cada un dels cubets i comprova que la teva resposta ha estat 
correcta.

Utilitza l’eina de dibuix isomètric que pots trobar en la pàgina web del NCTM per reconstruir 
les figures i comprovar si la teva estimació és correcta.

Indicació: Si cliques a sobre de podràs girar la teva figura i veure les diferents 
vistes.  

3.- Imagina ara que tens 24 cubets. Dibuixa  dues figures diferents que tinguin el mateix 
volum. Un cop hagis fet els dibuixos, comprova si són correctes en el següent enllaç 
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http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/22/classes/activities/sa_volume/tresor.htm
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125


Activitat 3: El transport i les caixes.

1.-  La següent caixa fa 2 cm de llarg, 1 cm d’alt i 1 cm d’ample. Quin és el volum de la 
caixa?

2.- Explica de quina manera calcularies ràpidament el número de caixes que hi ha a la pila.

3.- Estima quantes caixes petites caben en la caixa gran.

Dimensions caixa petita : 

Llarg: 10 cm, Ample: 7,5 cm i Altura: 4 cm

Dimensions caixa gran:

 Llarg 27 cm , Ample: 17,5 cm i Altura: 13 cm

4.-Per comprovar-ho pots descomposar la caixa gran en caixes més petites

5.- Calcula el volum de la caixa gran i el de la caixa petita. Coincideix aquest valor amb el 
que has trobat en l’apartat anterior?  Per què?
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