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LA UNITAT QUE ANOMENEM METRE 
ES VA INVENTAR FA POC MÉS DE 200 ANYS. 

COM FOU INVENTAT?

Objectius 
 
Compartir el valor de formar part de l’espècie humana que viu en el planeta 
Terra i viatja per l’espai a bord d’una nau comuna, l’única de què disposem 
és  un  objectiu  gens  fàcil  de  conseguir  en  una  societat  compartimentada, 
dividida, sovint enfrontada per unes o altres raons. En aquesta proposta tenim 
una ocasió per a plantejar un intent reixit d’aconseguir una initat universal 
compartida per tota la humanitat.
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat treballi la història del metre 
exclusivament des del punt de vista de la determinació de seva llargària. La 
idea de mesurar  el  meridià  i  fer-ne bocins:  una unitat  basada en la  casa 
comuna de tots els humans: el planeta Terra.

Descripció de l’activitat 

Es tracta d’una cerca d’informació per a contestar la pregunta clau: com es 
va determinar que el metre mesuri el que mesura i no una mica més o una 
mica menys? Per què no es va fer  servir  alguna mesura tradicional  que ja 
existia? El treball de l’alumnat consisteix en la redacció d’un treball i fer la 
presentació a tota la classe. 

Recursos emprats

Connexió a Internet. Programari per a presentacions.

Aspectes didàctics i metodològics

La durada de l’activitat és d’una sessió. La presentació i el debat ocupa una 
altra sessió.
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No cal que tots els euips de treball presentin els seus treballs. Se’n poden 
presentar un parell o tres i debatre’ls entre tothom.
L’avaluació  és  contínua  durant  tot  el  procés  de  treball.  Convé  que  el 
professorat disposi d’una petita graella amb les observacions que vol fer. En 
la  posada  en  comú  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 tasca es pot connectar amb Ciències Socials.

Documents adjunts

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