
Història de la mesura.  
 
Després de veure el vídeo sobre la història de la mesura i de llegir la lectura 
que trobaràs a continuació, respon les següents qüestions: 
 

 
1. Quines unitats de mesura de longitud es feien servir a l’Edat Mitjana? Dóna 

alguns exemples concrets. 
 
 
 
 
2. Quin problema hi havia? Detalla bé la teva resposta. 
 
 
 
 
 
3. Per solucionar aquest problema calia trobar una mesura amb determinades 

característiques. Quines? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quin és, doncs, l’actual patró per mesurar longituds? Per què se li va donar 

el nom que té?  
 
 
 
 
 
 
5. On es guarda l’original? Hi ha alguna còpia a alguna altra ciutat? 
 
 
 
 
 
 
6. Quina part de la Terra es va prendre com a referència per establir la 

longitud d’aquesta unitat patró? 
 
 
 
 
 
 

http://www.tv3.cat/videos/395969


7. Mesurar aquesta part de la Terra no va ser fàcil. Recordes quina novel·la en 
parla? Qui la va escriure? 

 
 
 
 
 
8. Quins són els múltiples de la unitat patró? Escriu-ne les equivalències. 
 
 
 
 
 
 
9. I els seus submúltiples? Escriu-ne les equivalències. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Quin nom rep el conjunt de totes aquestes mesures? 
 
 
 
 
 
11. Quants anys fa que es van implantar aquestes mesures i quin va ser el 

primer país en fer-ho? 
 
 
 
 
 
12.  Quants anys més tard es van implantar també a Espanya? 
 
 
 
 
 
 
13. Tot el món treballa amb les mateixes mesures actualment? Detalla la teva 

resposta. 
 
 
 
 
 

 



 

Lectura : Història de la mesura. 
 
Els inconvenients de les mesures antropomòrfiques (aquelles que fan referència a 

alguna part del cos), han originat durant la història molts problemes a l’hora d’intercanviar 
mercaderies i fins i tot coneixements científics. Per exemple, fa uns dos-cents anys a 
Catalunya s'utilitzava una unitat anomenada pam (tal com has pogut comprovar al vídeo);  
però a Barcelona el pam equivalia a 19,43 cm, mentre que a Lleida equivalia a 19,45 cm, a 
Girona a 19,48 cm i a Tarragona a 19,50 cm. 
 

Es feia necessari unificar criteris però per altra banda cal pensar que a cada zona 
territorial hi havia un Senyor feudal que era qui imposava el seu sistema ideat especialment 
per afavorir-lo a ell mateix. Al 1788, 310 delegacions de tota França van demanar al Rei 
Lluís XVI “ ...que totes les mesures dels Senyors es reduïssin a les mesures del Rei 
per què la mesura dels nobles augmenta cada any... “ 
 

Els intents d’unificació es trobaven amb l’oposició dels senyors feudals, a més, 
adoptar una convenció que consistís en utilitzar les mesures antropomòrfiques del Rei tenia 
el problema de què fer si el Rei moria i un nou príncep accedia a la corona. Aquesta 
convenció tampoc solucionava el problema d’unificar les mesures amb altres països veïns, 
doncs no acceptarien utilitzar les mesures d’un Rei que no fos el seu. 
 

Al 1790 L’assemblea Nacional 
Francesa (la revolució francesa va ser a 
l’any 1789) es pronuncia a favor de crear 
un sistema estable, uniforme i que 
pugui ser acceptat per altres països i 
encomana la creació d’un nou sistema a 
una comissió de científics de l’Acadèmia de 
les Ciències francesa.  

 
Aquests científics decideixen que el 

nou sistema ha de ser: 
 
 Universal:  

Que estigui basat en unes mesures 
universals de manera que tots els pobles 
del món no tinguin inconvenient per adoptar-lo. Caldrà treure’l, per tant, directament de la 
natura. 
 
 Inalterable i perdurable:  

Que es tracti d’una unitat que no variï ni s’alteri en passar el temps o en variar les 
condicions climatològiques o atmosfèriques. (fins aleshores s’havien adoptat unitats 
basades en models construïts en metalls, però aquests models variaven la seva longitud en 
variar la temperatura o la humitat). 
 
 Decimal:   

Que si calen unitats més grans (o més petites) que la unitat principal aquestes 
sortiran, sempre, de multiplicar (o dividir) per 10, 100, 1000 ... la unitat principal; de manera 
que si he de mesurar una cosa més petita tindré una unitat deu vegades més petita i si 
necessito una cosa més gran tindré una unitat 10 vegades més gran. 

 



 Lligat: 
Que la resta de mesures (de superfície, de volum, de capacitat i fins i tot la moneda) 

estiguin directament relacionades.  
 
Un altra de les decisions era el nom que calia donar a la nova mesura. Es va decidir que: 
 
 El nom de la unitat principal seria metre que vol dir mesura en grec. 
 Per expressar els múltiples s’utilitzaran prefixos grecs: deca, hecto, quilo i miria i 
per expressar els submúltiples s’utilitzaran prefixes d’origen llatí: mili, centi i deci. 
 
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL 
 

Tot i que a l’any 1799 ja estava establert el sistema mètric a França, la seva 
implantació definitiva va costar encara més de 100 anys. Calia fer publicitat, construir 
models pels botiguers i escoles, ensenyar el seu ús a la gent (sobre tot a l’escola) aprendre a 
passar de les unitats antigues a les noves, etc. La gent es negava a utilitzar-lo perquè tota la 
vida havien utilitzat uns altres sistemes i hi estaven acostumats. Però amb l'augment del 
comerç i del tràfic de mercaderies, la complicació dels vells sistemes de mesura es feia 
sentir cada vegada més i més i, el Sistema Mètric Decimal fou fet obligatori a França el 
1840; penseu que la gent del carrer era tan rebeca al canvi que s'hagueren d'establir penes 
per qui no acceptés d'utilitzar-lo. 
 

A Espanya el Sistema Mètric Decimal fou introduït mitjançant dues lleis: la del 19 
de juliol de 1849 i una altra de 1892. La primera llei deia: 
 
“Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española, reina de las Españas, a 
todos los que las presentes vieren y entendieren sabed que las Cortes han decretado y nos han sancionado lo 
siguiente: 
 
Artículo 1º. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de medidas y pesos (...) 

Artículo 10º. (...) En primero de Enero de 1860 será éste obligatorio para todos los españoles. 

Artículo 11º. En todas las escuelas públicas o particulares, en que se enseñe o deba enseñarse la 

aritmética o cualquier otra parte de las matemáticas, será obligatoria la del sistema legal de medidas y pesos 

y su nomenclatura científica, desde el primero de Enero de 1852, quedando facultado el gobierno para 

cerrar dichos establecimientos siempre que no cumplan con aquella obligación.” 

L’adopció del sistema mètric ha estat molt lenta i encara avui en dia hi ha 
reticències en països com la Gran Bretanya. Tot i així l’únic país del món que encara no ha 
acceptat el metre com unitat de mesura és els EEUU. El seu capficament absurd genera 
greus conseqüències en les relacions comercials dels EEUU amb la resta de països.  

 
Un exemple molt recent de les conseqüències negatives de no adoptar el sistema 

universal ha estat la pèrdua a l’any 1999 de dos naus espaials destinades al planeta Mart: la 
Mars Climate Orbiter i el Mars Polar Lander . Aquestes naus es van perdre degut a un error 
humà al confondre metres i milles. Els ordinadors de les naus, programats amb aquests 
errors van apagar els motors de les naus abans d’hora i les naus es van perdre 
irremeiablement amb unes pèrdues econòmiques multimilionàries. 

 


