
                                                                                 

Què és una tona?

Objectius 

- Mesurar la massa utilitzant unitats convencionals: tones, quilos i grams. 
- Seleccionar la unitat i l’instrument adequats, d’acord amb la magnitud a mesurar. 

Descripció de la proposta 

Buscant informació sobre el pes dels dinosaures apareix una nova unitat de mesura: la tona.
Ens pesem en una bàscula convencional i veiem que no té prou capacitat per arribar a la
tona. Treballem aquesta nova unitat anant a pesar-nos a la bàscula gegant de la Cambra
Arrossera  d’Amposta  i  aconseguim  pesar  1  tona  entre  tots.  Amb  la  foto  de  la  tona
representem el  pes dels dinosaures estudiats al  mural del projecte (30 tones = 30 fotos).
Treballem les unitats de mesura de massa convencionals: tona, quilo i gram. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat es treballa amb tot el grup classe. Cal el suport de més mestres per tal d’anar 
a pesar-se a la bàscula gegant.
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Per tal de comptabilitzar el pes de tot el grup, els alumnes poden utilitzar la calculadora ja que 
és una quantitat gran i s’excedeix del seu nivell. 
És important fer la representació gràfica en un mural on s’exemplifica el pes del dinosaure triat i
tantes fotografies del grup com tones pesi el dinosaure per tal que els alumnes puguin fer-se 
una imatge mental del pes real, ja que sovint costa entendre quantitats tant elevades.

Recursos emprats 

Material necessari: informacions sobre el pes dels dinosaures, bàscula ordinària, calculadores, 
fitxa on plasmar el pes de tot el grup, mural on representar el pes dels dinosaures gràficament.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta  activitat  es  pot  modificar  i  adaptar  tenint  en  compte  els  interessos  de  l’alumnat,
d’aquesta manera es poden representar diferents objectes com per exemple vehicles, edificis,
animals grans, o qualsevol altra cosa que es mesuri amb tones.

Documents adjunts

Enllaç de la presentació de l'experiència: 

http://www.slideshare.net/angiarrufat/qu-s-una-tona 
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