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Sense unitats no mesurem 

 
 
 

 
 
Objectius 
  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne vegi la necessitat d’establir 
una unitat patró a l’hora de mesurar qualsevol magnitud.  
 
Descripció de l’activitat  
  
En aquesta activitat es parteix de les unitats antropomòrfiques per mesurar 
longituds i d’unitat quotidianes per mesurar capacitats. Es prenen diferents 
mesures de manera que es pugui veure la necessitat d’establir una unitat 
patró. Finalment, s’enllaça a un vídeo en el que es mostra l’origen del metre 
patró i algunes de les mesures que es van prendre.  
 
 
Recursos emprats 
 
Document de treball de l’alumne,  vídeo de TV3 sobre el naixement del 
sistema decimal i enllaç a informacions sobre mesures de longitud egípcies. 
( enllaços consultats el 12/5/10) 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
 
La primera part de l’activitat seria aconsellable treballar-la en parelles ja que 
els alumnes han de comparar les mesures preses i buscar les diferències. Amb 
els resultats obtinguts es poden contrastar amb les de la resta dels alumnes 
de la classe i acabar, entre tots, veient la necessitat de definir una unitat 
patró. 
  
Finalment, es pot veure ( a nivell individual o amb tota la classe) el vídeo de 
TV3 sobre el naixement del sistema mètric decimal. Un cop visualitzat es 
realitzen  i comenten les respostes a les diferents preguntes sobre el vídeo.  
 
Per desenvolupar aquesta activitat es necessiten dues sessions 
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Respecte a l’avaluació el professorat hauria de fer un seguiment de tot el 
procés i orientar, si fos necessari, però amb la idea de què l’alumnat hauria 
de resoldre al seu ritme les diferents qüestions d’una manera autònoma.  
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de mesura (unitats 
i  equivalències ), numeració i càlcul (nombres enters, decimals, fraccions, 
percentatges. 
Es treballa la competència matemàtica, artística i cultural, comunicativa 
lingüística i processos com comunicació i representació. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta activitat està pensada per a l’alumnat de 1r d’ESO i per alumnat 
d’aules obertes o amb necessitats educatives especials de cursos superiors. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 
Aquesta activitat té connexions amb Història i Ciències socials , coneixement 
del entorn físic 
 
 
Documents adjunts  
 

- Material de treball per a l’alumnat:  
Ma_sense_unitats_no_mesurem.doc 

- Fotografia: ma.jpg 


