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DESENVOLUPAR LA MILLOR SOLUCIÓ II. 
CALCULAR L’ESCALA I LA QUANTITAT DE MATERIAL DE 
LA MAQUETA. 
 

 
 
Objectius 
  

- Deduir el tipus d’escala necessari per dibuixar diferents objectes. 
- Calcular l’escala, la mida dibuix o la mida real en diferents exercicis. 
- Deduir, mitjançant càlculs, l’escala a la qual construiran la maqueta. 
- Calcular les mides de totes les peces de la maqueta. 
- Inferir, a partir del càlcul, la quantitat total de material que 

necessiten. 
 
Descripció de l’activitat 
Hi ha dos blocs. 
Al primer bloc, explora i investiga, l´alumnat dedueix el tipus d’escala que 
necessita per dibuixar diferents objectes en un full DIN-A4 i realitza exercicis 
de càlcul sobre les escales. 
Al segon bloc, experimenta: construïm una maqueta, l’alumnat ha de seguir 
uns passos per calcular i decidir l’escala a la que realitzarà la maqueta. 
Després calcularà totes les mides de la maqueta i, finalmente, haurà 
d’elaborar una taula per establir la quantitat total de material que necessita. 
 
Aula  
Aula taller (també es podria desenvolupar a l’aula ordinària però en grup 
partit). 
 
Temporització  
3 h amb grup partit. 
 
Recursos emprats   
Calculadora i Ordinador amb un full de càlcul.  
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Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat es pot desenvolupar individualment. 
Les activitats d’explora i investiga són introductòries i no és imprescindible 
realitzar-les. 
A les activitats de Experimenta: Construïm una maqueta l’alumnat acabarà 
escollint l’escala i calculant la quantitat de material necessari per construir la 
seva maqueta. 
Pot ser interessant recordar, en gran grup, el concepte d´escala i com 
realitzen els càlculs. Això pot estalviar esforços del professorat i guanyar 
temps pel taller. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- Escales: definició, tipus, fórmula. 
- Càlcul d’escales (mida dibuix, mida real o valor de l´escala). 
- Superfície de parets. 
- Vista d’alçat. 
- Full de càlcul. 
 

Les activitats plantejades contribueixen a l’adquisició de les competències 
següents:  

- Matemàtica.  
- Tractament de la Informació i competència digital. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Connexions amb Matemàtiques, Ciències Socials i Educació Visual i Plàstica. 
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: 
MA_desenvolupar_solucio_2_escala_quantitat_material_maqueta.doc 


