Carme Aymerich Padilla, en llicència d’estudis “Matecontes” 2008-2009

Altres recursos
A l'enllaç Presentació El petit Inuit trobareu els treballs fets pels alumnes de 6 anys de l'Escola
Rocafonda de Mataró a partir d'aquest conte. És un treball que connecta llengua, matemàtiques,
plàstica i medi del que hem volgut desatacar la part corresponent a investigar sobre la mesura
les unitats de mesura.
A l’enllaç podeu Les sabates trobar-hi l’experiència feta al CEIP L’Olivera, de Cabrils per Ferran
de Pedro i presentat a la VI Jornada del Grup Perímetre de Girona el 2008
Les soles de les sabates mides i formes geomètriques a l'enllaç Les sabates de Rocafonda a
partir del conte de Glòria Fort Sabates
Sobre el tema de les unitats estàndar i el problema de no tenir-ne podeu veure el treball
Com de gran és un peu? fet a partir del conte ¿How big is a foot?
A l'enllaç Mesura, inici podeu veure alguns dels aspectes bàsics a tenir presents quan es
treballa la mesura així com algunes experiències.
Un treball per a l'ESO Mesura Indirecta, aplicable també a cicle superior de primària. Una
experiència del professor Manel Sol de l'IES Vilatzara de Vilassar de Mar.
Sobre la capacitat per posar-se al lloc d'altres i entendre alguns aspectes quotidians més o
menys extraordinaris, lligats a l'àrea de matemàtiques podeu consultar Es posible viajar con las
matemáticas? : Viaje y matemáticas, un paseo por el mundo y las matemáticas (2006)
Escrit per alguns dels professors que formen part del Grup Vilatzara (Cobo, Comellas, Giménez,
Serra, Sol i Vilella) són un conjunt d'activitats presentades en forma de relats docents consistents
en visites reals i virtuals a difeerents indrets (Barcelona, Córdova, Mèxic, Chicago, Pol Nord, etc)
on es posa de manifest els elements matemàtics que formen part d'algunes obres
artquitectòniques, artístiques o urbanístiques. Està editat per FESPM i l'ICE de l'UAB
Contes per enllaçar
El conte original El petit Inuit

Geis, Patricia Editorial Combel

El conte produït per TVC per al programa Una mà de contes és molt fidel a
l'original, tret d'algun petit detall.

How big is a foot? Myller, R Editorial Yearling Book
El rei vol regalar un llit a la reina. L'encomana donant com a mida un
nombre de peus. Però quina mida tenen els peus? És un altre conte on
apareix un problema relacionat amb el fet de no fer servir unitats de
mesura estàndar.

Jo sóc més alt que tu Mar, P i Gut, P Editorial Joventut
La història de dos nens inuits amics que competeixen per ser el més alt.
Porten el seu problema a l'àvia i aquesta el resol sàviament fent servir un altre
conte. Però els petits sempre troben un altre motiu de disputa!

Mamá fue pequeña antes de ser mayor Larrondo, V i Desmarteau, C Editorial Kókinos
Segons aquest conte les mares de petites no feien mai cap malifeta.
No deien paraulotes, ni pintaven les parets, no eren geloses ni es ficaven
els dits al nas.
Crèixer no és només una qüestió d'alçada, cal parlar i llegir sobre el
procés de creixement personal.

Sabates

Fort, Glòria Editorial La Galera

Una petita joia on un nen ens explica qui són i com són els membres de la seva família a partir
de les seves sabates. Si analitzem les il·lustracions amb els nens i nenes ells mateixos van
plantejant petits problemes que es van resolent amb les intervencions del grup.

