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UNITAT DE VOLUM

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne vegi la necessitat d’una unitat 
per mesurar el volum i identifiqui com ha de ser aquesta unitat. 

Descripció de l’activitat 

S’inicia aquesta activitat amb un enllaç a pàgines webs on es poden realitzar 
canvis d’unitats. A continuació, es busca determinar quina forma i mides ha 
de tenir la unitat de volum patró. Es realitza una activitat de visualització en 
la que els alumnes han de determinar per quants cubets estan formades unes 
figures. Finalment, es mesuren volums partint de la comparació
Recursos emprats

Document de treball adjunt, arxiu continguts_teorics_unitats_volum.zip ( conté 
pàgina web relacionats amb l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)    i 
enllaç a pàgina web del projecte Descartes, enllaç a l’applet de dibuix isomètric de la 
pàgina web del NCTM i  enllaç a MUD del projecte INTERMATES.

Aspectes didàctics i metodològics

Seria  aconsellable  treballar  aquesta  activitat  de  forma  individual  o  per 
parelles. Cal que l’alumnat no només indiqui els objectes o volums sinó que 
ha de justificar i argumentar les seves decisions. 

Aquesta activitat es podria desenvolupar en dues sessions
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http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/22/classes/activities/sa_volume/tresor.htm
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/m2m3_pri_cat/volumen1.htm
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És important que al finalitzar cada una de les parts es posi en comú amb la 
resta de companys de la classe a quines conclusions es va arribant.

Respecte a l’avaluació el professorat hauria d’anar recollint les respostes i 
argumentacions que fan els alumnes a les activitats i a més hauria de fer un 
seguiment de tot el procés. El professorat ha d’anar acompanyant a l’alumne i 
orientant-lo, però ha de ser l’alumne, 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 ( càlcul de volums) 
numeració  i  càlcul  (nombres  enters  i  decimals  en  contextos  determinats), 
espai i forma (figures geomètriques, visualització).
Es  treballa  la  competència  matemàtica,  la  competència  lingüística  i  la 
d’autonomia  i  iniciativa  persona  i  processos  com  resolució  de  problemes, 
raonament, comunicació i representació.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO 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 i tecnologia i 
amb Educació visual i plàstica

Documents adjunts

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

l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)   
- Fotografies: unitats.jpeg, Objecte1.jpg, objecte2.jpg, objecte3.jpg, objecte4.jpg, 

objecte5.jpg
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http://base.projecte-arc.com/sites/default/files/100527/mesura/continguts_teorics_unitats_volum/index.html

