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La mesura 
Nucli 

 
 
 
Descripció de l’itinerari 
  
Aquest itinerari consta d’elements per introduir la necessitat de mesurar i 
acompanyar l’alumnat a l’ús dels instruments de mesura. Cal identificar 
quines propietats són mesurables i introduir la noció de propietats 
característiques de les substàncies. En l’element les fruites i verdures 
s’experimenta la necessitat de distingir entre cos pesant i cos dens i es 
qüestiona de què depèn que un cos floti. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Observació i descripció. Identificació de criteris de classificació. Identificació 
de propietats a mesurar. Disseny i aplicació de procediments de mesura. 
Caracterització de la matèria per la massa i per ocupar volum.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Activitats per fer amb tot el grup classe amb la finalitat d’ajudar-se a fer 
agradable l’aprenentatge de les ciències. Pel fet que hi ha activitats de 
comunicació a un nivell força senzill i que implica experiències quotidianes, 
els grups petits haurien de ser heterogenis. Cada activitat té una part que es 
pot considerar d’aprofundiment i que no caldrà treballar-la a fons amb tot 
l’alumnat ni a l’hora de classe. 
 
Recursos emprats 
 
Balances. Regles. Termòmetres. Cubeta gran de plàstic o peixera.  Accés a 
internet i ús de les TAC. 
 
Temporització 
  
Tres hores. Una setmana. 
 
Justificació de la seqüència 
Hi ha dos itineraris possibles: Amb l’activitat Sentits i instruments ens 
adonem de les limitacions dels nostres sentits quan intentem comparar o 
mesurar, Amb Cuinats amb mesura ressaltem que a la cuina es fan moltes 
activitats que tenen a veure amb el laboratori de química. Amb l’activitat 
Fruites i verdures a l’aigua descobrim altres magnituds que importen a la 
química. L’altra seqüència possible és formada per dos elements: Mesura i SI i 
Laboratori virtual. 
 
Documents adjunts 
Els elements Mesura i SI i Laboratori virtual són material complementari de la 
seqüència principal els quals poden constituir per ells mateixos un itinerari. 


