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LA REFORMA 
 
 

 
 
 

Objectius  
  
L’objectiu d’aquesta activitat és dins del context de la construcció i reforma 
d’una casa l’alumnat treballi  amb mesures de longitud, superfície i volum. 
 
Descripció de l’activitat  
 
Aquesta activitat està subdividida en tres subbloc. En el primer s’ha de buscar 
un terreny adient, amb el que l’alumnat ha de fer càlculs amb mesures 
agràries. En el segon, s’inicia el procés de construcció i per tant es treballen 
mesures de superfície i volum. En el darrer bloc s’haurà de veure el cost de 
pintar la casa, tenint en compte les diferents característiques que apareixen 
en els pots de pintura.  
 
Recursos emprats 
 

Document de treball adjunt  

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Aquesta activitat és una síntesi de les diferents unitats de mesura del sistema 
mètric decimal, per aquesta raó seria recomanable treballar en petits grups ( 
3 o 4 alumnes) de manera que els alumnes puguin aportar i argumentar 
diferents opinions i propostes de construcció.   
 
Aquesta activitat es podria desenvolupar en un mínim de tres sessions. Fins i 
tot, si es considera adient es podria plantejar que cada petit grup presentés 
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un projecte de construcció a la resta de companys ( es ampliar el nombre de 
sessions i de tasques a realitzar en aquesta activitat, lligant-la amb l’àrea  de 
tecnologia de manera que es presentés una maqueta del projecte)  
 
 
Respecte a l’avaluació el professorat hauria d’anar seguint tot el procés , 
tenint en compte les aportacions dels diferents alumnes dins del grup. El 
professorat ha d’anar acompanyant a l’alumnat i orientant-lo, però ha de ser 
l’alumnat, que de forma autònoma vagi trobant les respostes a les situacions 
que es pregunten. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
 
Els blocs de continguts que es treballen són el de mesura ( Utilització de 
mesures, càlcul de longituds, àrees i volums) numeració i càlcul (nombres 
enters i decimals en contextos determinats), espai i forma (representació de 
figures geomètriques, visualització). 
En aquesta activitat es poden integrar totes les competències i processos.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta activitat s’adreça es pot adreçar a l’alumnat de qualsevol curs de 
l’ESO, encara que està especialment pensada pels alumnes de 1r d’ESO. 
També podria ser base per treballar aquest tema amb alumnes d’aula 
d’acollida, aula oberta o amb necessitats educatives especials.  
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 

Connexions amb coneixement de l'entorn físic, ciències experimentals, tecnologia i 
educació visual  i plàstica. 
 
 
Documents adjunts 
 

- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_reforma.doc 
- Fotografies: reforma.jpg 
 


