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Objectius 

 
- Reconèixer la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en el 

desenvolupament de la ciència. 
- Identificar les formes i relacions espacials presents en l'entorn. 
- Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC.  
 
Descripció de l’activitat 

 
A partir de diverses imatges on es produeixen tot un seguit d’efectes òptics, 
l’alumnat comprovarà la poca fiabilitat de la vista (en el sentit que moltes 
vegades un primer cop d’ull ens pot enganyar) i se n’adonarà de la  necessitat 
de mesurar si volem treballar amb precisió. 
El professorat lliurarà un full amb les esmentades imatges i cada alumne/a 
respondrà les preguntes plantejades. En acabar, es projectaran aquestes 
imatges (o bé cada estudiant accedirà a l’aplicatiu des del seu ordinador) i de 
forma interactiva els i les alumnes comprovaran la poca fiabilitat del sentit de la 
vista en el que sovint es basen per obtenir conclusions que moltes vegades 
poden ser errònies si no s’apliquen les corresponents tècniques de mesura. 
 

Paral·leles? 
Un altre efecte 

 

il·lusió i segments 

 

Quin quadrat és més clar? 

 

Quina Taula és més gran? 

 

Quantes línies verticals? 
 

Monalisa 

 

Són horitzontals els cercles? 

 

Quina circumferència té més radi? 

 
 

 
 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/parlelillusion.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Segments.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Barres.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Tables.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Traitriang.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Monalise.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Boules.html
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Arcs.html


Aula 

 
Aula d’informàtica o aula ordinària amb Kit d’Internet. 
 
Temporització 

 
1h 
 
Recursos emprats 

 
- Ordinadors 
- Kit d’Internet 
- Aplicatiu multimèdia de Geogebra: 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
Es recomana realitzar aquesta activitat com a introducció a la mesura, abans de 
qualsevol altre tasca més formal en la que hagin d’aplicar tècniques concretes 
de mesura o fer càlculs en les unitats corresponents. 
En una altra sessió, es pot complementar aquesta introducció amb l’activitat 
titulada “Història de la mesura” que trobareu també penjada a l’ARC i en la que 
l’alumnat, a partir d’un vídeo i una lectura, coneixerà una mica la història de la 
mesura a casa nostra. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Es treballen els següents continguts: 
 
- Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge. 
- Valoració d’utilitzar les eines i tècniques adients per treballar en cada situació. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Per la seva baixa dificultat i perquè els resulta força distreta, aquesta activitat 
està pensada per a tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Interdisciplinaritat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

 
Aquesta activitat, que està extreta del projecte “Treball interdisciplinari de 
matemàtiques i tecnologies per a 1r d’ESO” i que podeu trobar penjat a l’ARC, 
tant es pot dur a terme des de l’àrea de tecnologies com des de la de 
matemàtiques o de forma col·laborativa entre les dues.  
Té també connexions amb l’àrea d’educació visual i plàstica. 
 
Documents adjunts 

 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Efectes_Optics.pdf. 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Astuces/Parallele.html

