
Coneixement i ús del peu de rei 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objectius 

 
- Analitzar materials, objectes, i sistemes tècnics per comprendre el seu 

funcionament, conèixer el 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.  

- Reconèixer la importància de la mesura tant a la vida quotidiana com en el 
desenvolupament de la ciència i aplicar tècniques i instruments apropiats.  

- Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC  
 
Descripció de l’activitat 

 
Per tal que coneguin el peu de rei, es proporcionen a l’alumnat els següents 
recursos multimèdia: una pàgina web on poden consultar el material “Les fitxes 
de les eines de l'aula de Tecnologia” i veure la seva utilitat, normes d’ús i 
funcionament, un aplicatiu interactiu senzill on poden visualitzar la forma de 
prendre mesures amb aquest estri i practicar ells mateixos de forma reiterativa i 
un applet perquè puguin aprofundir i mesurar objectes online amb les tres parts 
del peu de rei. Finalment, se’ls demana que responguin algunes qüestions 
sobre aquest instrument de mesura. 

 
Aula 

 
Aula d’informàtica 
 
Temporització 

 
1h/2h 
 
Recursos emprats 

 
- Ordinador 
- Peu de rei (un per a cada dos alumnes) 
- Objectes propers a l’alumne/a (un tap de bolígraf, una moneda...) 
- Aplicatiu multimèdia de la Comunitat hispanoparlant . Educaplus.org. J.P.Cano. 

http://www.educaplus.org/page-ueeseducaplus.html  [Consulta: 30 juny 2011] 

 

http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf
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.educaplus.org/page-ueeseducaplus.html


- Aplicatiu multimèdia de l’Associació d’equips universitaris de recerca de tot el 
mon (Conceptual Learning of Science). Anglaterra: 2007 
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1408  [Consulta: 30 juny 
2011] 

- Eines de l'aula de Tecnologia de l'ESO. Generalitat de Catalunya. E. Inglada, A. 
Pallí, F. Fernández. Catalunya:1998. http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf 
[Consulta: 30 juny 2011]. 

 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Si es vol insistir en l’ús del peu de rei alhora que continuar treballant les unitats 
de longitud i les seves relacions, es recomana que després, l’alumnat realitzi els 
exercicis que es proposen a un altra activitat que es troba també penjada a 
l’ARC titulada “Unitats de longitud. Ús del peu de rei”, o fins i tot coordinar-se 
amb el professorat de matemàtiques perquè aquesta última la desenvolupin a 
les seves classes després que a tecnologies hagin conegut aquest estri de 
mesura.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Es treballen els següents continguts: 
 
- Reconeixement i anàlisi d’eines pròpies de l’entorn tecnològic: utilització, 

manteniment i normes d’ús. 
- Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients en cada 

situació. 
- Utilització de programes de simulació com a suport per a l’aprenentatge. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està pensada per a tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Interdisciplinaritat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

 
Aquesta activitat, que està extreta del projecte “Treball interdisciplinari de 
matemàtiques i tecnologies per a 1r d’ESO” i que podeu trobar penjat a l’ARC,  
es pot dur a terme de forma col·laborativa amb l’àrea de matemàtiques tal com 
es descriu a l’apartat “Aspectes didàctics i metodològics”. 
 
Documents adjunts 

 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Peu_Rei.pdf. 
 
 
 
 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1408
http://www.xtec.net/aulatec/einaula.pdf

