
Unitats de longitud. Ús del peu de rei.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objectius 

 
- Aplicació d’instruments adequats en les mesures d’objectes. 
- Utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes 
- Aplicació de les equivalències entre diferents unitats en situacions on tinguin 

sentit. 
 
Descripció de l’activitat 

 
Es tracta d’introduir les unitats de longitud a partir d’un exercici pràctic consistent 
en mesurar objectes que l’alumnat fa servir normalment. A fi de que facin servir 
altres eines de mesura diferents de les habituals (regle, cinta mètrica, ...), això ho 
hauran de fer amb un instrument possiblement desconegut per a ells fins a 1r 
d’ESO però que aquest curs es treballa a classe de tecnologies: el peu de rei. El 
professor o professora facilitarà a cada parella un peu de rei dels que ben segur 
disposa el departament de tecnologies, 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, sobre unitats de longitud i 
les seves relacions. S’aprofitarà aquest context per treballar també les operacions 
amb decimals. 

  
Aula 

 
Aula ordinària 
 
Temporització 

 
2h Aula ordinària 
 
Recursos emprats 

 
- Peu de rei (un per a cada dos alumnes) 
- Objectes propers a l’alumne/a (un tap de bolígraf, una moneda...) 
 
 
 

 



Aspectes didàctics i metodològics 

 
Atès el peu de rei no és una eina de mesura que es faci servir quotidianament, 
convé fer aquesta activitat quan ja hagin treballat amb aquest instrument a l’àrea 
de tecnologies o, ben al contrari, coordinar-se amb el professor/a d’aquesta 
matèria perquè sigui el professorat de matemàtiques qui introdueixi el seu ús 
precisament a partir d’aquesta activitat. En aquest cas, es recomana aprofitar els 
recursos que es faciliten a l’activitat “Coneixement i ús del peu de rei” que es troba 
també penjada a l’ARC. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Es treballen els següents continguts: 
 
- Mesura d’objectes propers. Ús dels instruments adequats. 
- Unitats de longitud i les seves relacions. 
- Productes i quocients per potències de déu. 
- Operacions amb decimals. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està pensada per a tot l’alumnat de 1r d’ESO. La selecció per 
part del professorat dels exercicis proposats al “Material per a l’alumnat” 
determinarà el grau de dificultat.  
 
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, tant 
es pot dur a terme des de l’àrea de tecnologies com des de la de matemàtiques o 
de forma col·laborativa entre les dues.  
 
Documents adjunts 

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


