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LA RECEPTA

Objectius 
 
L’objectiu  d’aquesta activitat  és  que l’alumne utilitzi  diferents  unitats  de 
mesura de massa en la resolució d’una situació-problema quotidiana. Que vegi 
la utilitat de les matemàtiques per resoldre problemes. 

Descripció de l’activitat 

En aquesta activitat es parteix d’una situació en la que s’han d’estimar les 
masses de diferents objectes i substàncies i es comparen mesures en diferents 
unitats, transformant-les en una mateixa unitat. Finalment, es planteja una 
situació  de  l’elaboració  d’una  paella  popular  en  la  que  els  alumnes  han 
d’utilitzar mesures en un context quotidià. També s’enllaça a pàgines web 
dels continguts teòrics de la unitat i a exercicis de canvis d’unitat.

Recursos emprats

Document de treball adjunt ,  arxiu continguts_teorics_unitats_massa.zip (  conté 
pàgina web relacionats amb l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM) 
enllaç a pàgina web de contingut teòric i  a  activitat  per  practicar els canvis 
d’unitats de superfície ( activitats de mesures de superfície en Jclic del grup interface)

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la primer a nivell individual o en 
parelles  i  després contrastar els  resultats amb la resta de companys de la 
classe.  

A més d’estimar diferents mesures es demana que comprovin realment si les 
seves estimacions són correctes, pel que serà necessari que es portin a l’aula 
els elements necessaris i s’ utilitzin balances mesurar correctament. 

Aquesta activitat es podria desenvolupar en un màxim de dues sessions. 
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http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1291
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Respecte a l’avaluació, cal que el professor faci el seguiment de tot el procés, 
tot recollint els resultats que l’alumne ha escrit en el full de treball. Cal que 
el professorat orienti a l’alumnat al llarg de l’activitat, tot i que hauria d’anar 
treballant al seu ritme i d’una manera autònoma. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

El  bloc  de  continguts  que  es  treballa  fonamentalment  és  el  de  mesura 
(  utilització  estimació  i  equivalència  de  mesures),  numeració  i  càlcul 
(nombres  enters,  decimals,  fraccions,  percentatges),  espai  i  forma 
(identificació de la forma dels objectes) 

Es  treballa  la  competència  matemàtica i  competència  en  el  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic i processos com resolució de problemes i raonament i 
prova.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO o 2n d’ESO.

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

Connexions amb coneixement de l'entorn físic, ciències experimentals i tecnologia

Documents adjunts

- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_la_recepta.doc
- Fotografia: ingredients.jpeg
- Continguts_teorics_unitats_longitud.zip  (  conté  pàgina  web relacionats  amb 

l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)   
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http://base.projecte-arc.com/sites/default/files/100527/mesura/continguts_teorics_unitats_massa/canvi_dunitats.html

