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ESTIMACIÓ DE MESURES I CÀLCUL DE L’ERROR COMÈS 
 
 

 
Objectius  

  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat realitzi estimacions de 
mesures d’àrea utilitzant unitats ni habituals ni tradicionals (objectes 
d’escriptori). Ha de ser capaç d’adonar-se de les dificultats en les estimacions 
mitjançant la mesura directa amb unitats convencionals i comparar els 
resultats. 
 
Descripció de l’activitat  

 
En primer lloc, ha de donar una estimació de l’àrea de tres objectes habituals 
(un foli, un llibre i una carpeta), prenent com a unitat un sobre normal, un de 
petit i una carta. En segon lloc, omplir la taula amb les dades, i finalment 
redactar un informe sobre les seves conclusions a la vista de la comparació 
entre estimació i mesura real. 
 
Recursos emprats 

 
Necessitaran cintes mètriques o regles prou llargs per als objectes que han de 
mesurar. Pels càlculs alguns alumnes podrien disposar de calculadora. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
La durada de l’activitat és d’una sessió. 
L’estimació de mesures és una tasca poc habitual a les classes de Primària, i 
caldrà ajudar l’alumnat amb algunes pistes o preguntes en la fase inicial del 
treball. Convé uns minuts de treball individual alcomençament per passar 
posteriorment als petits grups en els que han de posar-se d’acord sobre els 
resultats que presentaran a tota la classe. 
L’avaluació, contínua durant el procés de treball, ha de fixar-se espcialment 
en com es pensa l’estimació de la mesura de cada objecte i en la discussió en 
el sí dels petits grups. També hem d’avaluar l’escrit que l’alumne faci en 
acabar. Convé que el professorat disposi d’una petita graella amb les 
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observacions que vol fer. En la posada en comú també es poden avaluar 
aspectes de la competència comunicativa. 
Es pot animar l’alumnat a autoavaluar-se subministrant-los una pauta 
adequada.  
 
Documents adjunts 

 
- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_estimacio_error.doc 
 
 

Reconeixement 

 
Material elaborat a partir de propostes de Javier Fraile i Montse Fontdevila en el 
dossier de didàctica de la geometria del grup de treball coordinat per Núria Gorgorió en 
1998 
 
 

 


