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IMATGES MISTERIOSES... D’ON SÓN? DE QUÈ ENS PARLEN?

Objectius 
 
Entre els objectius generals de l’etapa de l’ESO s’esmenta el de comprendre 
que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses 
disciplines,  i  també  el  d’identificar  com  a  pròpies  les  característiques 
històriques,  culturals,  geogràfiques  i  socials  de  la  societat  catalana.  La 
història del metre ens n’ofereix una bona oportunitat que, a més, ens lliga 
amb part d’Europa i el món. 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat cerqui informació i  redacti 
textos curts explicatius de la relació de cada imatge amb l’invent del metre, 
unitat universal des de fa més de 200 anys, de la que l’alumnat no coneix el 
seu origen ni el que va costar (fins i tot la vida de Méchain). 
Es relaciona, entre d’altres, amb l’objectiu de valorar les matemàtiques com 
a part de la cultura des del punt de vista de la història

Descripció de l’activitat 

El  que  pretenem  amb  aquesta  tasca  és  que  l’alumnat  cerqui  informació 
relacionada amb l’invent del metre i redacti un microrelat per a cadascuna de 
les imatges que se li  mostren. Aquests microrelats poden ser més o menys 
elaborats  segons  el  desitg  del  professorat  i  el  nivell  de  l’alumnat. 
Posteriorment poden presentar-los a tot el grup i parlar-ne en gran grup.

Recursos emprats

Fóra bó  disposar  de  connexió  a  Internet.  També convé tenir  a  mà alguns 
textos que parlin de l’establiment del metre com a unitat universal.

Aspectes didàctics i metodològics
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La durada de l’activitat és d’una sessió extensible a dues.
Per a part de l’alumnat pot ser convenient preprar una pauta de cerca de la 
informació, una bastida que en cap cas hauria de ser general per a tothom.
En el tema de la triangulació, donat que no es coneix encara la trigonometria, 
es pot aprofundir segons desitgi el professorat, però encara que no s’arribi a 
compendre del  tot  el  mètode creiem que convé parlar-ne,  deixant  alguns 
elements més complexosper a cursos següents.
L’avaluació  ha de ser  contínua  durant  el  procés  de treball.  Convé que el 
professorat  disposi  d’una  petita  graella  amb  les  observacions  que  vol  fer 
(especialment  les  que  es  relacionen  amb les  competències  d’autonomia  i 
iniciativa personal i aprendre a aprendre), i pot avaluar la producció escrita 
que lliuri cada grup, en la que es pot observar el raonament que fan en la 
justificació de les seves decisions i dels seus càlculs i la comunicació d’idees 
matemàtiques. En la posada en comú tambés es poden avaluar aspectes de la 
competència comunicativa.
També 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 Ciències  Socials  (relacionant  l’època  en  què  es  va  desenvolupar  la 
mesura del meridià amb la realitat social, política i  econòmica del món i, 
especialment, d’Europa; parlant sobre las  raons per les  que es  va triar  el 
meridià de Paris inicialment no eren del tot polítiques, hi entraven en joc 
consideracions  geogràfiques;  sobre  el  meridià  de  Greenweech  i  el  París, 
comparant-los i esbrinant avantatges i inconvenients de cadascun d’ells); 
- amb altres blocs de les Matemàtiques (es pot parlar sobre la esfericitat de la 
Terra, els cercles màxims, ; 
-  amb  Tecnologia  (aparells  per  solucionar  els  problemes  que  la  mesura 
plantejava, especialment el de la mesura d’angles); 
- amb Literatura (la volta almón en 80 dies...); 

Documents adjunts

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