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Itinerari 
Títol: MESURA A 1r ESO 
 
 
Marc general de l’itinerari   

  
En començar l’ESO, l’alumnat ha d’anar passant a un nivell més complex del 
que significa mesurar que el que ja ha après a Primària, anant més enllà del 
fet d’assignar un valor numèric a un atribut d’un objecte per arribar a 
comprendre l’assignació d’un nombre a una característica d’una situació. 
Però no podem oblidar que també hem de consolidar: 
- la idea d’unitat de mesura, especialment en magnituds com la superfície, en 
la que encara es donen confusions entre àrea i perímetre, 
- el valor històric que tenen dues decisions preses fa una mica més de 200 
anys: la determinació del metre i l’establiment d’un sistema mètric decimal. 
El fet que la mesura estigui present en la vida de les persones des de ben 
petits, ens facilita contextos molt adequats per a desenvolupar-la. A 1r d’ESO 
podem presentar-ne alguns de més complexos, com les curses atlètiques de 
velocitat, en les que cal relacionar dues magnituds. 
La mesura ens permet, a més, connectar amb altres parts de les 
matemàtiques, com les operacions, els nombres fracció i els decimals, la 
geometria o la noció de funció. I també amb altres àrees com les Ciències 
Socials, les Ciències Naturals, la Tecnologia, l’Educació Física. 
En aquest curs treballem el temps, els angles, la longitud, la superfície i el 
volum, encara que aquest últim d’una forma introductòria, proposant tasques 
que portin especialment a la comprensió de la unitat de volum, deixant per al 
2n curs les fórmules habituals dels cossos geomètrics. Entrem també a 
treballar alguna unitat derivada, com la velocitat, en un context de batecs 
per minut del cor d’una persona.  
Demanar que l’alumnat creï les seves tècniques de mesura ens permet entrar 
en el terreny de les estratègies per a determinar una mesura: comptar, 
estimar, usar instruments o fórmules. 
Hem tingut en compte que les TIC ofereixen experiències que estimulen la 
curiositat dels estudiants i afavoreixen la seva disposició a la investigació i a 
la solució de problemes. Per això hem aprofitat alguns dels moltíssims 
recursos que es poden trobar a internet per a enriquir les activitats d’aula. A 
vegades ens ofereixen manipulables virtuals quan no és possible disposar de 
manipulables físics, o els substitueixen quan el professorat ho considera 
convenient o adequat. També resulta adequat algun programari de geometria 
dinàmica i algunes simulacions que permeten descobrir de forma interactiva 
el funcionament d’alguns fenòmens.  
 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
La mesura directa i, en alguns casos, també els càlculs que se’ls demanen, 
porten a l’alumnat a adonar-se que les respostes a les tasques matemàtiques 
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o els resultats dels problemes plantejats no tenen per què coincidir. Això ens 
permetrà obrir espais de debat a l’aula, facitant així l’aprenentatge dialògic, 
que podrà ser completat i estructurat pel professorat, després de 
l’aprofundiment al que hagi arribat l’alumnat. 
En el bloc de la mesura convé donar a l’alumnat la possibilitat d’usar 
materials manipulables per ajudar a pensar matemàticament, i sempre caldrà 
demanar l’argumentació i justificació per a la proposta que de la manipulació 
dels materials pugui derivar-se. D’altra banda, els materials permeten, per 
exemple, fer comparacions físicament i usar instruments de mesura. 
Abans d’entrar en l’ús d’instruments per a mesurar atributs, o d’utilitzar 
fórmules, cal que l’alumnat tingui experiències per a comprendre aquests 
atributs. Les fórmules són útils per a situacions concretes quan l’alumnat és 
capaç d’entendre-les, perquè és llavors quan prenen tot el seu sentit. En 
l’itinerari que proposem es treballen de forma contextualitzada, sempre 
buscant el significat que hi ha al darrere, en un ambient heurístic, en un camí 
estratègic per a resoldre una situació problemàtica. Cal lligar la fórmula amb 
l’objecte real que es mesura. 
Quan es treballa la invariabilitat en casos senzills com el dels rectangles 
isoperimètrics, presentem situacions de canvi en les que cal destacar què 
canvia i què es manté invariable; i això passa en moltes altres situacions. És 
important ressaltar que hi ha atributs relacionats i d’altres independents 
(forma i àrea, per exemple). 
Els tipus d’unitats que s’utilitzen ha de ser ampli i no quedar-se en les 
habituals del sistema mètric decimal: 

 Els canvis d’unitats en sistemes no decimals, com els tradicionals anteriors 
al metre, donen sentit i rellevància al sistema mètric decimal. La proposta 
permet, a més, adonar-nos de l’embolic existent abans del metre amb una 
mateixa unitat que tenia diverses llargàries. 

 La utilització d’objectes com a unitat de mesura d’altres objectes porta a 
aprofundir en la idea d’unitat de mesura i també a una utilització en 
context de les fraccions i els decimals. 

 Introduïm també les unitats complexes per a atributs més abstractes, com 
la pressió (en els problemes complicats). 

 La introducció de les unitats cúbiques ha de ser progressiva i partint 
sempre de la pròpia experiència de l’alumnat, si volem evitar una 
mecànica reproductiva i desprovista de significat que portarà a errades 
que ni tan sols es descobreixen per part de l’alumnat.  

 La mesura no pot ser mai exacta, sempre és aproximada, i l’alumnat ha de 
tenir-ne una idea clara d’aquest fet. La comparació de mesures directes 
realitzades per equips diferents, tot i que treballen correctament i s’hi 
esforcen, presenta una bona oportunitat per a destacar-ho. A més, cal que 
comencin a establir la magnitud de l’error comès en una mesura 
determinada. 

En el cas concret de l’ús de recursos TIC, pensem que la imatge i la 
manipulació de situacions simulades permet als estudiants apropar-se als 
conceptes abstractes a través de la visualització i de les transformacions 
realitzades. No hem d’oblidar, però, que en aquesta etapa encara és 
convenient utilitzar recursos manipulables que poden reforcen encara més 
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aquests aspectes. En ambdós casos s’ha de demanar als alumnes l’expressió i 
comunicació dels aprenentatges realitzats, oferint-los orientació per a la seva 
concreció. 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat 
Paquet 

d’activitats 

Estimació de 
mesures i càlcul de 
l’error comès 

Ma_estimacio_error.doc 
 

Comparar la 
grandària de les 
illes 

Ma_comparar_grandaria_illes_.doc 
 
 
 
 
 
 
MESURA 1r d’ESO 

Tangram i 
superfícies 
 

MA_tangram_i_superficies.doc 

Mesura d’àrees 
 

MA_mesura_arees.doc 

Píxels MA_pixels.doc 

Els rectangles 
isoperimètrics, 
conserven l’àrea? 

Ma_rectangles_isoperimètrics.doc 

Altura mitja dels 
cinc 
 

MA_altura_dels_cinc.doc 

Home de Vitruvi 
 

MA_home_de_Vitruvi.doc 

Fotos de família 
 

MA_fotos_de_familia.doc 

A quina cursa 
correspon la foto 
finish? 

Ma_cursa_foto_finish.doc 

Quantes vegades 
batega el cor d’una 
persona al llarg de 
la seva vida? 

Ma_batecs_cor.doc 

Octubre de 1582 
 

MA_octubre_1582.doc 

Canes, pams, 
peus... 

Ma_canes_pams_peus.doc 

Imatges 
misterioses... d’on 
són? De què ens 
parlen? 

Ma_história_metre_imatges.doc 



ARC- CercaMat                                                                                    

          

  4/4 

La unitat que 
anomenem metre 
es va inventar fa 
poc més de 200 
anys. Com fou 
inventat? 

Ma_llargària_metre.doc 

El recorregut més 
curt 

MA_el_recorregut_mes_curt.doc 
MA_el_recorregut_mes_curt.ggb 

Quina és la millor 
posició per tirar a 
porta en un camp 
de futbol? 

Ma_futbol_xut_a_porteria.doc 

Construint un cub 
 

MA_construint_un_cub.doc 

Tres problemes 
complicats 

Ma_tres_problemes_complicats.doc 
 

 


