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SISTEMA SEXAGESIMAL A L’ANTIGA MESOPOTÀMIA

Objectius 
 
L’objectiu  d’aquesta  activitat  és  que  l’alumnat  per  una  banda  utilitzi  el 
sistema sexagesimal en un context general i sàpiga fer operacions amb ell i 
per altra banda, es vol que l’alumnat l’utilitzi 

Descripció de l’activitat 

S’inicia aquesta activitat amb un enllaç a pàgines webs on es poden realitzar 
operacions d’angles amb sistema sexagesimal i a un conversor d’unitats on 
l’alumnat  podrà  comprovar  si  ha  realitzat  les  operacions  correctament. 
Finalment es presenta un problema històric, el càlcul de l’àrea d’un trapezi 
que es troba en una tauleta cuneïforme.

Recursos emprats

Document de treball adjunt.  Enllaç  a la pàgina web de genmagic,  enllaç a un 
conversor  de mesures i a les pàgines web del projecte Descartes de mesures  angles 
i de temps:

Aspectes didàctics i metodològics

Per  realitzar  aquestes  activitats  es  necessiten  un mínim de dues  sessions, 
encara que en algun grup de ritme més lent es podria necessitar una tercera 
sessió.

Seria aconsellable treballar la primera part de l’ activitat de forma individual 
o per parelles i d’aquesta manera l’alumnat pugui identificar les dificultats 
que té en les operacions en el sistema sexagesimal.  Per realitzar la segona 
part de l’activitat és aconsellable realitzar-la en un grup petit ( d’uns tres 
alumnes) i que al finalitzar la sessió es faci un comentari general del procés 
seguit.
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http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Tiempo_y_angulos_d3/operacionestiempos.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Medicion_de_angulos/angulo5.htm
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/unidades/tb06_tiempo.php?bb=1&aa=60&valor=185&Convertir=Convertir
http://www.genmagic.net/mates2/gs1c.swf
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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) 
numeració i  càlcul  (utilització de nombres en diferents contextos), espai  i 
forma (figures geomètriques).
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 O 2n d’eso.

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

Connexions amb coneixement de l'entorn social i ciències socials ( Història)

Documents adjunts

- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_sistema_sexagesimal.doc
- Fotografies: tauleta.jpeg
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