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Descobrim els angles a partir de la caiguda d’un meteorit  

 
[L’alumnat mesura el diàmetre d’un meteorit a la pista del pati. Foto pròpia] 

 

Objectius  

 

• Descobrir que estem envoltats de matemàtiques al nostre dia a dia.  

• Recordar les parts, estructura i preguntes que respon una bona notícia.  

• Entendre el concepte dels angles i els seus tipus.  

• Reconèixer els angles en llocs del nostre entorn proper. 

• Descriure transformacions utilitzant distàncies i angles. 

• Representar en un espai obert les mides presentades. 

• Representació sobre paper de figures geomètriques amb propietats fixades, com ara el 

diàmetre. 

• Ús del compàs, el regle, la cintra mètrica, el transportador d’angles i dels recursos TIC 

per ampliar la capacitat de raonament espacial. 

 

Descripció de la proposta  

 

A partir de la notícia que un alumne porta a classe on diu que un meteorit ha caigut a Rússia, 

recordem les parts, estructura i preguntes que ha de respondre una bona notícia, ens adonem 

que estem envoltats de matemàtiques per tot arreu, repassem el concepte del diàmetre i 

descobrim què és això de l’angle, per a què serveix, com es mesura, els reconeixem per 

l’escola, descobrim quins tipus hi ha i com es diuen...  
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta activitat es treballa amb tot el grup classe. Es recomana tindre un mestre de suport per  

atendre a tot l’alumnat de forma inclusiva i que es pugui gaudir de forma vivencial i manipulativa  

Al llarg de les sessions ens servirem de cintes mètriques, transportadors d’angles, llapis, 

compàs, quadern, etc.  

Recursos emprats  

 

Fulls, llapis, cintes mètriques, transportador d’angles, regle, quadern, recursos TIC, etc.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària, per fer-ne una 

descoberta més significativa i vivencial dels angles, assumint que hi ha matemàtiques i 

nombres a tot arreu al nostre voltant i que ens proporcionen molta informació.  

 

Es treballa la notícia com a tipus de text, el diàmetre i el radi, així com els angles, els diferents 

tipus d’angles, com mesurar-los, com identificar-los, etc. Així i tot, l’activitat podria ser adaptada 

a cursos superiors augmentant la dificultat.    

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Aquesta activitat s’ha de modificar i adaptar tenint en compte els interessos de l’alumnat, això li 
dóna major significat a l’aprenentatge, fer-lo real i adaptat a la motivació del grup.  
 

Documents adjunts 

 

Enllaç de la presentació de l’experiència:  

http://es.slideshare.net/JUANJOXASIS/descobrim-els-angles-a-partir-de-la-caiguda-dun-

meteorit 

 

Autoria 

 

Juan José Rubio Silvestre 

Escola Consol Ferré  

Amposta.  
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