
SENSE  UNITATS NO MESUREM

Des del moment que hem necessitat mesurar qualsevol 
magnitud l’home ha necessitat buscar unitats de mesura. 
Sovint moltes de les de longitud han estat relacionades 
amb el cos humà.

Sabies què?

Les unitats no han estat les mateixes al llarg de la història ni en el diferents països. Les 
primeres unitats de longitud tenen un origen antropomòrfic

Així per exemple algunes de les mesures que s’utilitzaven a Babilònia, a l’Antic Egipte i en 
alguns fragments de la Bíblia són les següents: 

Mesures de longitud El colze ( mesura des del colze fins a la punta del dit).  
El pam 
La polsada 
El dit

Mesures de temps: Períodes del sol, la lluna i altres astres

Mesures de capacitat de 
contenidors

S’omplien amb llavors que es contaven per determinar volums

Mesures de massa Les llavors i les pedres s’utilitzaven com a referència i unitat

Les  mesures  de  capacitat  sovint  estaven  relacionades  amb les  mesures  cúbiques  (  1 
àmfora = 1 peu cúbic) i amb les de pes ( 1 àmfora de vi= 81 lliures)

Per mesurar masses a l’antiguitat s’utilitzaven les lliures, però només a Europa s’han trobat 
gairebé  400  tipus  de  lliures  diferents.  Aquestes  lliures  depenien  de  si  el  que  es  volia 
mesurar era carn, peix o altres tipus de substàncies. Per exemple: 1  lliura  equivalia a 12 
unces  però una lliura de carnisseria equivalia a 36  unces.

Activitat 1: Mesurant longituds

1.- Si vols mesurar la llargada de la taula que estàs utilitzant i que encara no s’ha inventat 
el metre, quina seria la unitat de longitud que utilitzaries per mesurar-la?. Digues per què 
l’has triat.

2.- Busca l’equivalència entre la mesura que has triat i el sistema mètric decimal:

Maria Rosa Latorre i Sarlé1



3.- Amb aquesta unitat de mesura que has triat, pren les següents mesures i digues a un 
company que faci el mateix que tu. Apunta els resultats en aquesta taula:

OBJECTE MESURA
meva

Sistema 
decimal

MESURA
company

Sistema 
decimal

Llargada  de  la 
pissarra
Llargada del llapis
Llargada  de  la 
classe
Llargada  de  la 
teva goma

3.- Has pogut mesurar exactament tots els objectes? En cas negatiu, què podries fer? 

4.- Com són les mesures que heu calculat el teu company i tu?

5.- Creus que és la unitat triada és bona?

6.- En l’antic Egipte una de les mesures que s’utilitzava per mesurar era el colze. En 
concret, el colze real de l’època dels faraons d’Egipte era de 0,525 metres i estava format 
per 7 pams i 28 dits. Busca informació d’altres colzes que s’utilitzaven a Egipte clicant a 
aquest enllaç. 

7.- Amb tot el que acabes de veure, explica amb les teves paraules per què creus que es 
va decidir implantar el metre com a unitat de mesura de longitud.

Activitat 2: Mesurant capacitats

1.- Imagina que no s’hagués inventat el litre. Aleshores,  de quina manera mesuraries les 
següents la quantitat d’aigua que hi ha en una piscina?

2.- Creus que la teva unitat seria proa fiable en qualsevol lloc del món? Justifica la teva 
resposta.
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3.- Si fossis vinater, de quina manera mesuraries la quantitat de vi que has produït de la 
verema?

4.- Els vinaters utilitzaven unes mesures especials de vi. 
• 1 càrrega = 2 bots.
• 1 bot = 4 mallals.
• 1 mallal = 16 porrons.

Estima quina deu ser la quantitat de vi que pots posar en un porró

5.- Busca a Internet quina és la mesura dels diferents porrons en litres i completa la 
següent taula juntament amb la informació de l’activitat anterior

Barcelona Girona Lleida Tarragona
1 porró
1 mallal 
1 bot
1 càrrega

Activitat 3. L’origen del metre. 

En el següent vídeo podràs veure que no sempre hi ha hagut les mateixes mesures de 
longitud, massa o capacitat. També podràs veure quin ha estat l’origen del metre i la seva 
relació amb Catalunya.  

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

PART 1. Diferents tipus de mesures. [ 00:00:00 – 00:04:08] 

a) Qui va ser la primera persona que va considerar que la Terra era rodona?
b) En el vídeo apareixen dues mesures de massa: …………….  i ………………
c) 1 lliura equival a ………………….. grams
d) Des  de  l’antiguitat  s’han  utilitzat  diferents  unitats  de  longitud: 

………………………………………………………………………………….
e) A l’entrada d’algunes ciutats s’indicaven les mesures d’utilització dins de l’àmbit de 

la ciutat.  En el vídeo pots veure que en una de les parets de la ciutat de Barcelona 
una unitat de mesura. Quina era ? 
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f) Completa amb l’equivalència al sistema decimal.
Pam Valencià
Pam Balear 
Cana
Cana destra

PART 2     : Càlculs per trobar la mesura del meridià  . [ 00:04:08- 00:25:02] 

a) On es troba el metre patró?
b) En quin moment de la història es va decidir establir aquesta unitat de mesura?
c)  Què és una triangulació?
d) Explica  amb  les  teves  paraules  quin  va  ser  el  procés  que  es  va  seguir  per 

determinar  la  mesura  del  metre  patró  i  quines  persones  i  localitats  van  ser 
importants.
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