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CANES, PAMS, PEUS... 
 
 

 
Objectius  

  
És difícil comprendre l’avenç que significà l’establiment del metre com a 
unitat universal i del sistema mètric decimal, si abans no es coneixen els 
diferents valors que tenia una mateixa unitat (la cana, per exemple) i no s’ha 
intentat de fer canvis d’unitats en un sistema no decimal. Cal valorar les 
matemàtiques com a part de la cultura, i fer notar a l’alumnat que aquesta 
matèria està en constant evolució, inventant tot el que pugui servir per 
ajudar a resoldre elsproblemes de les persones. Per a justificar els canvis 
d’unitats que es demanen cal argumentar de forma precisa, fins i tot usant 
representacions personals, per tal de comunicar el pensament matemàtic i,si 
cal, entrar en un fructífer debat. Per a aquests canvis d’unitats cal usar 
nombres decimals o fraccions, operacions o raonaments de tipus més visual.     
 
Descripció de l’activitat  

 
Simplement es presenten a l’alumnat un seguit d’exercicis que han de 
resoldre. La possiblitat de crear representacions personals de les unitats 
tradicionals ajuda molt al raonament i, posteriorment, a la comunicació del 
pensament matemàtic. 
 
Recursos emprats 

 
La pàgina web de la tasca que es proposa és suficient. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
La durada de l’activitat és d’una sessió. La presentació i el debat ocupa la 
part final de la sessió. 
Elprofessorat ha de tenir en compte que cal fer una presentació prèvia del 
tema, introduint el clima que existia en acabar l’edat mitjana en el món del 
comerç que començava a globalitzar-se a nivell europeu i, fins i tot, mundial. 
Les dificultats originades en els diferents vlors que tenien fins i tot les unitats 
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de mesura que portaven elmateix nom eren enormes. Tot i això, encara va 
trigar molts anys a existir el metre i les unitats universals de les diferents 
magnituds. Els problemes polítics de cada moment van portar a 
endarreriments en l’aplicció de les mesures universals, i encara hi ha països, 
anglosaxons, per exemple (l’alumnat els coneix molt bé) que usen unitats no 
decimals. El més interessant és el debt en el moment de presentar els 
resultats, perquè de ben segur apareixeran maneres de fer els canvis d’unitats 
totalment diferents. 
Es pot animar l’alumnat a autoavaluar-se subministrant-los una pauta 
adequada.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

 
Aquesta tasca es pot connectar amb Ciències Socials. 
 
Documents adjunts 

 
- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_canes_pams_peus.doc 

 
 
Reconeixement 

El nostre reconeixement a la feina del Departament de Matemàtiques de l'IES 
Vilatzara en la realització d'aquesta proposta que forma part de la seva 
programació anual de primer d'ESO 

 


