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Com mesurem? 

 
[Aprenent a mesurar amb l’hodòmetre. Foto pròpia] 

Objectius  

 

 Aprendre a prendre mides segons la longitud d’allò que volem mesurar. 

 Aprendre a fer estimacions sobre mesures. 

 Aprendre a expressar les mesures que hem fet.  

 Seleccionar la unitat i l’instrument adequat, d’acord amb la dimensió a mesurar.  

 

Descripció de la proposta  

 

A partir de la visita d’un ciclista dins del nostre projecte sobre “la bicicleta”, sentim curiositat per 

saber quant són 400 metres (que és una marca que va fer de petitó en una prova). Però què és 

un metre? Com podem mesurar-ho? Com es mesuren les coses grans i les mitjanes i les 

petites?  

 

Mitjançant una petita investigació, aprenem a fer estimacions, mesures, quines són les unitats 

de mesures adients per cada distància o longitud, com s’expressen les mesures, etc. Avancem 

amb tots aquest aprenentatges mesurant-nos, mesurant coses del nostre entorn i amb l’ajuda 

d’un hodòmetre recorrent els 400 metres en bicicleta i un quilòmetre caminant.  
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta activitat es treballa amb tot el grup classe. Es recomana tindre un mestre de suport per  

atendre a tot l’alumnat de forma inclusiva i que es pugui gaudir de forma vivencial i manipulativa  

A la mesura de coses petites amb el regle i la mesura dels companys de classe, ens servirem 

del regle, la cinta mètrica i el nostre quadern per anar anotant les mesures preses. Per tal de 

mesurar els 400 m i el quilòmetre ens servirà amb l’hodòmetre. El fet de recórrer la distància 

amb l’hodòmetre ajuda a l’alumnat a fer una imatge mental de la distància que són 400 metres 

(i un quilòmetre), ja que sovint costa entendre distàncies tan grans a la seva edat.  

 

Recursos emprats  

 

Llibres de la biblioteca per cerca informació sobre unitats i instruments de mesura, cintes 

mètriques de diversos dissenys, regles, un hodòmetre, quaderns, etc. Si el centre no disposa 

de moltes cintes mètriques poden portar algunes els i les alumnes de casa.   

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquesta activitat està adreçada especialment a l’alumnat de 1r i 2n d’Educació Primària, per 

fer-ne una descoberta més significativa i vivencial de les diferents formes de mesurar, els 

instruments de mesura més quotidians, així com fer-se una imatge mental de distàncies que a 

priori poden resultar més abstractes. Així i tot, l’activitat podria ser adaptada a cursos superiors 

augmentant la dificultat.    

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Aquesta activitat s’ha de modificar i adaptar tenint en compte els interessos de l’alumnat, això li 
dóna major significat a l’aprenentatge, fer-lo real i adaptat a la motivació del grup. Per exemple, 
quant a la part de l’hodòmetre, com vivim en un món on qualsevol cosa es pot mesurar, pot 
donar molt de joc, podríem mesurar un camp de futbol, quan mesura la nostra escola, la 
distància que hi ha entre l’escola i la nostra casa, etc.  
 

Documents adjunts 

 

Enllaç de la presentació de l’experiència:  

http://es.slideshare.net/JUANJOXASIS/aprenem-a-mesurar-63179125 

 

Autoria 

 

Juan José Rubio Silvestre 
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