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EL CELLER

Objectius 
 
L’objectiu  d’aquesta  activitat  és  que  l’alumnat  utilitzi  correctament  les 
mesures de capacitat, massa i volum en un context determinat.

Descripció de l’activitat 

Aquest element es centra en el món del cava com a fil conductor d’una sèrie 
d’activitats en les que han de treballar amb mesures de capacitat, massa i 
volum. Es relacionen les mesures de capacitat actuals amb la fanega. S’estima 
la quantitat de raïm es produeix per tal de veure si la producció és correcta o 
no. S’estableixen equivalències entre mesures de capacitat, massa i volum.

Recursos emprats

Document de treball adjunt.  Arxiu continguts_teorics_unitats_massa.zip (  conté 
pàgina web relacionats amb l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM) 
Enllaços a pàgines relacionades amb el món del vi.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22865
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17346&p_alg=vi

Aspectes didàctics i metodològics

Per realitzar aquestes activitats es necessiten una o dues sessions. Aquesta 
temporalització dependrà del tipus d’alumnat que l’utilitzi. 

Seria aconsellable treballar l’ activitat de forma individual o com a molt per 
parelles. Al final de la sessió es recomana fer un comentari general de les 
activitats solucionades. 
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Respecte a l’avaluació el professorat hauria d’anar recollint les respostes i 
argumentacions que fan els alumnes a les activitats i a més hauria de fer un 
seguiment de tot el procés. El professorat ha d’anar acompanyant a l’alumnat 
i orientant-lo, però ha de ser l’alumnat, que de forma autònoma vagi trobant 
les respostes a les situacions que es pregunten.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

Els  blocs  de  continguts  que  es  treballen  són  el  de  mesura  (utilització  de 
mesures,  equivalències  entre  mesures,  utilització  de  mesures  de  temps)  i 
numeració i càlcul (utilització de nombres en diferents contextos

Es treballa la competència matemàtica, la d’autonomia i iniciativa persona i 
la de artística i cultural; processos com resolució de problemes, raonament i 
prova.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, encara que 
també es podria aplicar en cursos superiors.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb coneixement de l'entorn físic, ciències experimentals i tecnologia

Documents adjunts

- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_celler.doc
- Continguts_teorics_unitats_capacitat.zip  (  conté  pàgina  web  relacionats  amb 

l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)   

2/2


