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Itinerari 
Títol:  LA MESURA 
 
 
Marc general de l’itinerari   

  
L’ objectiu principal que es busca en aquest itinerari és principalment que 
l’alumnat utilitzi de forma significativa el sistema de mesures i les sàpiga 
aplicar en diferents contextos. Per aquesta raó es parteix de la idea de unitat 
i a partir d’ella van apareixent diferents situacions ( una per cada un dels 
elements) procedents de contextos de la vida quotidiana en la que s’han 
d’utilitzar diferents mesures. 
 
En aquest itinerari podem trobar també enllaços a diferents activitats 
interactives que permeten a l’alumnat ( i especialment a aquells que tenen 
algunes necessitats educatives especials) realitzar diferents canvis d’unitats. 
A més  també apareixen continguts més teòrics en format web que es poden 
facilitar als alumnes per tal de repassar aquells continguts que no han quedat 
prou clars.  
 
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de mesura 
(utilització estimació i equivalència de mesures), numeració i càlcul (nombres 
enters, decimals, fraccions, percentatges), espai i forma (identificació de la 
forma dels objectes)  
 
Dins d’aquest itinerari es treballen les diferents competències i processos, 
distribuint-se pels diferents elements. A més de la competència matemàtica, 
una de les competències que més apareix és la competència en el coneixement i 

la interacció amb el món físic i entre els processos, un dels més destacats és el 
de raonament i prova. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquestes activitats han estat pensades per alumnes de 1r d’ESO, encara que 
en alguns casos es podria aplicar a alumnes de cursos superiors. Estan 
pensades majoritàriament per ser portades a terme en dues sessions o com a 
màxim en tres sessions. Aquesta temporització pot variar en funció de les 
necessitats de l’alumnat. 
 
En algunes de les activitats s’han inclòs continguts teòrics ( SCORM) que es 
poden descarregar i faciliten que el docent ho incorpori dins del seu treball 
d’aula o fins i tot, permet que puguin disposar d’ells aquells alumnes que 
tenen més dificultats d’aprenentatge. 
 
Bàsicament els materials d’aquest itinerari es troben en format .doc o .pdf i 
d’aquesta manera, el docent pot treballar amb ells tant si disposa de 
connexió a Internet com si no.  
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Respecte a l’avaluació, es considera que el paper del professorat és 
d’acompanyant i orientador en el procés, cosa que fa que d’aquesta manera 
l’alumne pugui anar aprenent d’una forma més autònoma i significativa. 
 
Finalment, a l’hora de dissenyar les activitats s’ha tingut en compte que es 
situïn dins d’uns contextos concrets i que en certs moments, hi hagi un cert 
grau d’interdisciplinarietat amb altres àrees com són les ciències socials, 
ciències naturals , tecnologia i educació visual i plàstica. 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

1. Sense unitats no 
mesurem 

MA_sense_unitats_no_mesurem  AULA1X1_MESURA 

2. Sistema mètric 
decimal 

MA_sistema_mètric decimal 

3. Les mesures i el 
metro 

MA_longitud_metro 

4. La recepta MA_la_recepta 

5. El celler MA_celler 

6. Patchwork MA_patchwork 

7. Unitat de volum MA_unitat_volum 

8. La Galeta MA_la_galeta 

9. Reforma MA_reforma 

10. Sistema 
sexagesimal en 
l’antiga 
mesopotàmia 

MA_sistema_sexagesimal 

 


