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La romana és un instrument de mesura de massa. La mesura 
no és directa sinó que cal comparar el valor desconegut amb 
un valor calibrat prèviament. La seva precisió depèn del 
procediment seguit en la realització de les marques en el braç 
del contrapés. La romana és un instrument que durant segles 
ha prestat el seu servei al comerç.

Sabies que....

El nom d'aquest instrument, com et deus haver imaginat, prové de 
l'antiga Roma encara que el seu origen pot ser molt anterior. A 
diferència de la clàssica balança de plats, la romana porta un piló 
o contrapès mòbil que es desplaça al llarg d'un regle graduat amb 
el valor de la massa que equilibra en aquell punt.

 Font: Viquipèdia
La unitat de massa en el Sistema internacional d'unitats és el quilogram (kg), que té altres 
submúltiples d'ús corrent com el gram (g). Les balances i bàscules mesuren aquesta 
característica dels cossos que indica la quantitat de matèria que té. Un error comú és  la 
d'anomenar pes a la quantitat de massa, que no són el mateix. El pes és la força amb la 
que la Terra atrau els cossos, per tant, com es tracta d'una força, el pes es mesura en 
newton (N)

Explora i investiga, per començar bé

1. Si et pregunten: “quin pes té un litre d'aigua?” Quina resposta creus que seria més 
correcta?:
a) Un litre d'aigua pesa un quilogram.
b) Un litre d'aigua pesa 9,8 newton.

Explora a la xarxa, amb els enllaços de l'apartat anterior, el significat de pes i la seva 
relació amb la massa. Selecciona la resposta correcta justificant el perquè del teu 
raonament. 

Com s'hauria de formular correctament la pregunta per obtenir la resposta d'un quilogram? 
(Tatxa la pregunta incorrecta)
a. quanta massa té un litre d'aigua?
b. quin pes té un litre d'aigua?

Si ja tens clar la diferència entre aquestes dues magnituds, calcula el valor del teu pes:

 
2. La romana es fonamenta en el principi d'una màquina simple anomenada palanca. La 

romana és una palanca de dos braços separats pel fulcre o punt de sustentació. Els dos 
braços no tenen la mateixa longitud, el que porta el plat o ganxo és més curt que el que 
porta el contrapés.  Per comprendre el seu funcionament entra a l'activitat Màquines 
simples i llegeix la informació sobre palanques. A continuació entra a l'apartat 
d'enunciats de problemes d'aquesta mateixa pàgina i resol els problemes 2 i 3. 
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Explora i investiga la romana

Coneix la romana. En la fotografia següent, posa el nom a cada una de les parts:

Noms: contrapès o piló, fulcre, plat, canastró, contrapès del canastró, suport del piló
 

Explora i investiga la romana

Coneix la romana. En la fotografia següent, indica el material de cada una de les parts:

Noms: plàstic, llistó de fusta, acer, alumini
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Construeix la romana

Ara que ja coneixes la romana pots començar a construir-la seguint les indicacions del 
professorat i la informació que és a les fitxes que se t'indiquen.

Atès que faràs servir eines és imprescindibles que segueixis les normes d'utilització per tal 
d'obtenir un bon resultat, i el que és més importants, no et facis mal.

Romana_1.pdf
Romana_2.pdf
Romana_3.pdf
Romana_4.pdf
Planols.pdf

Per aprofundir pots consultar les referències que són al document:

Bibliografia.pdf
 

Documenta el projecte

En acabat el projecte elabora una petita memòria per documentar aquest instrument que 
acabes de construir. El document ha de contenir:

1. Portada
2. Índex
3. La romana
4. Plànols de la romana
5. Materials emprats 
6. Procés de construcció
7. Fotografies

A l'apartat 3 has d'explicar què és la romana, el seu origen i per a què serveix. A l'apartat 5 
has de fer una llista amb els materials emprats. A l'apartat 6 has d'escriure la seqüència de 
passos que has fet per construir-la. L'apartat 6 l'has de confeccionar amb fotografies de la 
teva romana on es vegin els detalls més importants d'aquesta i una, com a mínim, 
mesurant la massa d'algun objecte.
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