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Títol:  La vida en 1h, 12h, una setmana, un any, un metre, un litre, 360º,... 

 
Objectius  

 

- Conèixer la bibliografia d’algun personatge famós del municipi. 

- Representar els fets més rellevants de la seva vida en una escala de temps diferent 

(1h, 1 dia, 1 setmana, 1 mes, 1 any,..) i en una unitat  de mesura diferent al temps 

(un metre, un litre, un kilogram, 360º,..)per treballar els canvis d’unitats i la 

proporcionalitat numèrica. 

 

Descripció de la proposta  

 

Activitat per treballar la proporcionalitat numèrica i els canvis d'unitats. Es tracta de representar 

de forma gràfica la vida d'algun personatge famós ja mort del seu municipi com si tota la seva 

vida hagués passat en una hora, un dia, una setmana, un mes, un any, un metre, un quilogram, 

un litre,... . Els alumnes hauran de cercar els fets més rellevants que li han passat al llarg de la 

seva vida i calcular per proporcionalitat, on els han de representar segons els models triats. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Activitat per realitzar en grups de 2 o tres alumnes. Cada grup haurà de representar un 

personatge en dos models diferents (un de temps i l’altre no) i hauran de donar l’equivalència 

amb dos ordres de magnituds segons el cas, per exemple, si ho representen en una hora, 

hauran d’expressar les dates en minuts i segons; si ho representen en un metre, en decímetres 

i centímetres. És interessant que el mateix personatge el facin diferents grups amb models 

diferents per poder tenir els mateixos fets representats amb varis models. Als alumnes que 

presenten més dificultats se’ls hi pot assignar la representació d’1any i/o un metre que són més 

senzilles. 

En el cas de la sorra de colors, és important no moure l’ampolla per tal que no es barregi la 

sorra i tirar-la uniformement per tota la superfície (es pot anar movent l’embut). Caldrà tenir en 

compte també la tara quan pesem. 
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Recursos emprats  

 

Segons el model que es vulgui representar es faran servir diferents recursos: 

- 1h: representació d’una hora de forma circular amb els minuts marcats. 

- 12h: representació d’un rellotge de busques. 

- 1 setmana: planificació setmanal 

- 1 any: calendari anual 

- 1 kg (o una altra massa): ampolla transparent, sorres de diferents colors, embut i 

balança. 

- 1 litre (o una altra capacitat): ampolla transparent d’1l, aigua, embut i balança. 

- 360º: compàs i transportador d’angles. 

- 1 metre: cinta mètrica, cartolines, pinces petites, cinta de color. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

 Unitats de mesura de magnituds, longituds, angles i d’àrees (CC11)  

 Selecció de les unitats adequades a cada situació. 

 Relació entre unitats i conversió entre unitats.  

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Aquesta activitat forma part del crèdit de síntesi de primer d’ESO anomenat “Personatges de 

Sant Feliu de Guíxols” per tant, els mateixos personatges que es treballen en aquesta activitat, 

també es treballen des d’altres matèries a partir d’altres punts de vista i activitats. 

 

Documents adjunts 

 

Guió de l’activitat per dur a l’aula. 

 

Autoria 

 

Treball realitzat durant el crèdit de síntesi de primer d’ESO del Ins Sant Feliu de Guíxols. 

Autors: Paula López, Dani Sans i Xavi Simón 
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