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A QUINA CURSA CORRESPON LA FOTO FINISH?

Objectius 
 
La  mesura  és  un  bloc  de  continguts  que  permet  desenvolupar  el  sentit 
numèric:  en  aquesta  proposta  ens  plantegem  de  millorar  el  significat 
concretament dels nombres decimals. 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat treballi amb decimals en un 
context de mesura que intenta arribar a la màxima precisió, la cursa de curta 
distància, desenvolupant el que sap sobre el sistema de numeració posicional 
aplicat als decimals i establint la relació amb la representació.

Descripció de l’activitat 

Estudiant les diferències en els temps finals de cada cursa (100 i 200 metres) 
l’alumnat ha de descobrir  a quina cursa correspon la fotografia.  Un debat 
entre iguals pot servir per establir l’encert de les propostes.

Recursos emprats

La calculadora pot ser una bona eina en aquest tasca.

Aspectes didàctics i metodològics

La durada de l’activitat és d’una sessió.
Els  decimals,  les  fraccions  es  desenvolupen molt  en  contextos  de mesura, 
però els dos temes s’acostumen a donar per separat. Aquí es treballa a partir 
de  resultats  reals  dels  Campionats  Mundials  d’Atletisme  de  2009,  i  els 
protagonistes són reals. Les diferències entre les dues curses, en una mirada 
superficial, no permeten identificar a quina cursa correspon la fotografia, cal 
un càlcul acurat de les diferències entre els tres primers classificats per poder 
donar una solució. .
L’avaluació,  contínua  durant  el  procés  de  treball,  es  centra  en  el  procés 
seguit per esbrinar la solució, i en l’explicació oral i escrita que l’alumne faci 
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d’ella.  Convé  que  el  professorat  disposi  d’una  petita  graella  amb  les 
observacions  que  vol  fer.  En  la  posada  en  comú  també es  poden  avaluar 
aspectes de la competència comunicativa.
Es  pot  animar  l’alumnat  a  autoavaluar-se  subministrant-los  una  pauta 
adequada. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aquesta activitat ofereix oportunitats d’establir connexions:
- amb Educació Física, obviament; 
- amb Tecnologia (aparells per solucionar els  problemes que la mesura del 
temps tan fina planteja); 

Documents adjunts

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