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  MESUREM! 

INFORME DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

A la classe de 1r de primària fem el projecte dels dinosaures, a partir del que hem après 

i com que l’alumnat ha portat moltes figures de dinosaure a la classe, hem decidit 

plegats fer una maqueta. 

Per elaborar-la decidim fer tres grups: 

� Un grup s’encarregarà de fer els elements del paisatge: riu, pedres... 

� L’altre grup farà el paisatge de l’entorn: muntanyes, cel, volcans... 

� I l’últim afegirà els detalls de les plantes, arbres, flors..., fets amb plastilina. 

Ens posem a treballar i topem amb el primer problema: cal prendre mesures per 

calcular el material que necessitem. 

Donat que aquest contingut encara no l’hem treballat a la classe, partim del que saben 

els nens i nenes i de la seva intuïció.  

Per això parlem i ens plantegem entre tots: Què cal fer per no tallar més paper del 

compte ni que tampoc ens en falti? 

L’alumnat proposa mesurar amb:  

- El pam. 

- El cos. 

- El peu. 

- El dit. 

- El llapis. 

- Les passes. 

- Objectes com ara la bata, la motxilla... 

A partir d’aquí fem una pràctica de mesura, es tracta de mesurar diferents espais i 

objectes: passadís, classe, pissarra, finestres, llibre, taules, porta..., utilitzant els 

diferents mètodes que els nens i nenes han proposat, tal i com es pot observar en les 

següents figures (1 a 8). 
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Figura 1: Pràctica de mesura 

Figura 1: taula de mesura 

Figura 2: passes Figura 3: peus 

Figura 4: el cos Figura 5: les bates Figura 6: el llapis 
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Amb la pràctica l’alumnat s’adona que els resultats de les mesures fetes per ells, amb 

aquests mètodes, no són iguals. Se’ls planteja el dubte de si ho han fet malament o si 

l’eina utilitzada no és l’adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: les motxilles 

Figura 8: els pams 

Figura 9: mostra d’una de les graelles realitzades 
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A partir d’aquest resultat hem explicat el conte: “El llit de la reina” i aleshores ja van 

veure clar que necessitaven una mesura que fos per a tots igual, que no permetés 

errades. 

Entre tots van decidir que aquesta eina seria el regle, no el petit sinó el gran de la 

pissarra, el metre. 

Aquí els veiem treballant amb el regle, tallant el paper i fent el treball per grups. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: mesurant una taula Figura 11: mesurant un paper 

Figura 12:  

treball en grup 

Figura 13:  

Elements maqueta 

Figura 14:  

prenent decisions Figura 15: mesurant i tallant paper  
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DIMENSIÓ TREBALLADA 

- Resolució de problemes. 

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 

1.-Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i 

estratègies matemàtiques per resoldre’l. 

2.-Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes 

plantejades. 

3.-Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic. 

Decidir aquesta dimensió ha comportat un intercanvi d’opinions molt reflexiu entre les 

mestres del cicle, ja que inicialment es pensava que la dimensió treballada seria la de 

comunicació i representació, però a l’haver-se plantejat i resolt pels mateixos alumnes el 

problema presentat, s’ha optat finalment per la de resolució de problemes. 

La situació creada a l’aula ha necessitat una planificació, unes dades, un objectiu final i 

una organització concreta per seguir tot el procés de treball i arribar al resultat final. 

Figura 16: maqueta acabada 
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Els nens i nenes han pres consciència que hi havia quelcom a resoldre i això els ha 

ajudat a decidir quines eines i estratègies els hi calia per tal de resoldre el 

problema. 

Les mestres hem facilitat a l’alumnat la verbalització del problema i la comunicació entre 

ells. 

En aquest treball s’han utilitzat diferents estratègies i al final s’ha optat per la que millor 

s’adequava per resoldre el problema. 

Les mestres hem vist com cada alumne ha arribat al seu nivell d’assoliment, diferent 

en cada un d’ells segons les seves capacitats i possibilitats. 

La comunicació de la solució ens ha portat a un bon resultat, malgrat haver-hi 

diferents solucions, han elegit la més adient amb l’ajuda de les “bones preguntes” de 

les mestres. 

Amb la pràctica, han sorgit noves preguntes que els portaran a nous coneixements 

matemàtics i a més hi ha hagut molt bona interacció amb els companys/es. 

Creiem que s’ha estimulat la seva curiositat, els hi ha donat seguretat per dir el que 

realment pensen i tot el grup ha col·laborat conjuntament per trobar la solució. 

 

PREGUNTES PLANTEJADES 

Aquestes preguntes han anat sorgint al llarg de les activitats realitzades i algunes d’elles  

han donat peu a un treball posterior: 

- Com ho farem? 

- Creieu que és el millor fer-ho així? 

- Mesurarem igual les coses grans que les petites? 

- Ens dóna a tots el mateix resultat? 

- Ens hem equivocat? 

- Què ha passat? 
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- A algú se li acut una manera diferent de fer-ho? 

- Com ho farem si el que hem de mesurar és més llarg que el regle? 

- Com ens podem mesurar el cap o cintura si el regle no es doblega? 

 

Com a resum final podem concloure que van arribar a la conclusió que han d’existir 

unes eines diferents al regle per poder mesurar espais grans, coses més grans i coses 

més petites (cinta mètrica, peu de rei, estri que utilitzen els pintors per cubicar un espai, 

metre...). 

 

VALORACIÓ 

La valoració que en fem és molt positiva, tot i que el nostre treball matemàtic a les aules 

es fonamenta en el mètode de Lluís Segarra i aquesta metodologia també es basa amb  

activitats  manipulatives. 

A l’haver decidit que presentaríem aquesta activitat com a treball del curs, ens hi hem 

esmerçat més i hem parlat i preparat millor l’activitat entre les mestres que hi hem 

intervingut. 

A l’alumnat els hi encanta treballar manipulant i parlant a les classes. Ens hem adonat 

que tots els nens i nenes participen i avancen dins les seves possibilitats i, aquest fet, 

també ens ajudarà a filar prim a l’hora de l’avaluació. 

Tenim clar com a mestres que hem de continuar treballant així. 

 

TACA D’OLI 

Tenim la sort que gairebé tot el cicle inicial participa en aquest curset ARA MAT ja que 

ens agrada aquesta manera de treballar. Això ens ha portat a comunicar-nos més entre 

nosaltres i valorar si el que estem fent, ho fem bé o no. En definitiva prendre decisions 

en equip respecte a metodologies i estratègies d’aula, per treballar plegades en la 

mateixa direcció.  
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A nivell de centre també ha resultat molt interessant ja que hem compartit, amb els i les 

companyes de claustre, el que hem aprés. El fet de parlar, intercanviar opinions sobre 

com treballem les matemàtiques i, sobretot, mostrar noves activitats relacionades amb 

les dimensions curriculars, ha permès el debat i posar sobre la taula la necessitat de 

repensar com treballem i avaluem. Se’ns dubte aquest fet ajudarà a consolidar la 

necessitat de fer línia d’escola en aquesta àrea. 

 

 


