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LES MESURES I EL METRO

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne utilitzi diferents mesures de 
longituds  en  contextos  diversos,  alguns  d’ells  relacionats  amb  la  realitat 
quotidiana de l’alumne. 

Descripció de l’activitat 

En aquesta activitat es presenten diferents tipus de tasques. Primer de tot, es 
presenten  unes  activitats  que  partint  d’un  enllaç  als  quaderns  virtuals  de 
Sebastià Mora permeten repassar els canvis entre unitats de longitud en dues 
situacions quotidianes. En un segon terme es busca que els alumnes estimin 
mesures  de  longituds  i  després  les  comparin  amb les  reals.  Finalment,  es 
planteja  una situació  en la que els  alumnes han de triar  i  comparar  unes 
trajectòries per viatjar en metro. En aquesta darrera part, relacionant-lo amb 
la interpretació de mapes, apareix el concepte d’escala.

Recursos emprats

Document  de  treball  adjunt,  arxiu  continguts_teorics_unitats_longitud.zip  (  conté 

pàgina web relacionats amb l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)   i 

els  enllaços:   http://astronomos.net23.net/teorias/metro.html,    l’enllaç a  descripció 

d’una pàgina web.a Google maps  i  als quaderns virtuals

Aspectes didàctics i metodològics
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http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/problemes_smd_ca/html/section_1.htm?&skin=default&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/htm
http://maps.google.es/?ie=UTF8&ll=41.404899,2.154865&spn=0.007259,0.018947&z=16
http://www.arpem.com/coches/coches/opel/insignia/fotos/2009/opel-insignia-sports-tourer-ilustracion-medidas.html
http://astronomos.net23.net/teorias/metro.html
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S’aconsella treballar aquesta activitat de manera individual o com a  màxim 
per parelles. 

Aquesta activitat es podria desenvolupar en dues o tres sessions.

Per tal d’avaluar aquesta activitat, cal fer un seguiment de la feina diària i 
del  procés  que ha  portat  a  terme l’alumne.   El  professorat  acompanya  a 
l’alumnat en el procés , encara que l’alumne ha d’anar resolent les diferents 
preguntes de forma autònoma.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

El  bloc  de  continguts  que  es  treballa  fonamentalment  és  el  de  mesura 
(Estimació a vista de mesures d’objectes que ens envolten utilitzant unitats de 
mesura adequades, utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució 
de  problemes,  Aplicació  de  les  equivalències  entre  diferents  unitats  en 
situacions on tinguin sentit)    i numeració i càlcul (nombres enters, decimals, 
fraccions).

Es  treballa  la  competència  matemàtica  i  processos  com  resolució  de 
problemes,  raonament  i  prova  i  les  connexions  amb  altres  parts  del 
currículum. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO. També pot 
ser utilitzada per alumnes d’acollida, aula oberta o de necessitats educatives 
especials de cursos superiors.

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_longitud_metro.doc
- Fotografies: mapa-sat.jpg i mapa.jpg
- Pàgina web/material SCORM: continguts_teorics_unitats_longitud.zip
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http://base.projecte-arc.com/sites/default/files/100527/mesura/continguts_teorics_unitats_longitud/index.html

