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L’ objectiu de l’ activitat 

L’ activitat consistia en reproduir a escala una caseta de joguina que havien fet 

servir els companys de cicle  inicial i infantil per altres activitats. 

 

Antecedent: Els alumnes de 6è ja havien fet altres activitats amb l’ escala 

sobre mapes i plànols, i  volíem fer-ho extensiu a tot el grup de CS. 

 

Desenvolupament activitat: 

- Presentació activitat i objectiu. Cal construir una caseta com la de 

mostra a escala1:10 o bé és millor fer-ho a 1:5? 

- Es fa repàs d’algun contingut necessari i s’ aclareixen dubtes. 

- Material disponible ( caseta, regles, cinta mètrica, calculadora, cartolines 

diferents mides i colors, tisores, pega, cinta adhesiva...) 

- S’ ha de fer en grup ( barreja alumnes dels dos nivells) 

- Es comencen a prendre mesures, es fan anotacions, taules i dibuixos.. 

- En aquest punt es torna a fer la pregunta de si l’ escala és la correcta o 

s’ ha de canviar per tal de fer el muntatge. 

- Els grups comencen a fer la maqueta i la presenten 

- Es comparteixen impressions, continguts treballats i resultats obtinguts.. 

- Es fa verbalitzar tot el procés  

- Es recull tot a la llibreta: fotos, còpies de fulls anotacions i aprenentatges 

(connexions dins de l’àrea). 

- Valoració activitat 

 

Reflexió i dubtes: 

Un cop acabada l’ activitat es planteja un dubte: Una mestra d’ un altre grup a l’ 

entrar a l’ aula ens qüestiona la grandària de la maqueta.- Sembla molt petita 

no? En comparació amb la mostra. Tots quedem parats i comencem a buscar 

explicacions i fer possibles rectificacions en el càlculs.....més o menys hi 

trobem explicació... 

Preguntats sobre quantes casetes petites cabien dins la gran, va sortir la 

hipòtesis que podien ser 1000 aproximadament. 

Van explicar com es podia resoldre i van comprovar-ho a partir de les mesures 

que tenien de les dues la gran i la petita 

Al cap d’ uns dies fem una altra activitat per verificar que no estàvem 

equivocats.  



Activitat de l’ escala 1:2, 1:3, 1:4 en un A4  

Cal dir el nombre de rectangles que s’ obtenen a partir de la mostra cada 

vegada que s’ aplica una escala.( Exemple presentat  curs) 

El resultat va ser sorprenent!!!! 

Tots van donar un resultat erroni, només havien tingut en compte la mesura d’ 

un costat , després de fer pensar un va ser capaç de rectificar i donar el resultat 

correcte, (hipòtesi i raonament). Després la mestra va fer comprovació plegant 

el full i fent adonar que l’ errada era que no havien tingut en compte que era 

una superfície i per tant tenia dues dimensions. 

Còpia taula de la llibreta.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També vam posar com a exemple els cubs que cabien d’ un cm3 dins d´un cub 

de 1 dm3 amb material manipulable . Tot per justificar com varia la grandària d’ 

un cos geomètric en volum quan el reproduïm a escala ja que treballem amb 

tres dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 



Amb aquesta activitat s’ han pogut treballar totes les dimensions de l’ àrea de 

matemàtiques. Però a l’ hora d’ avaluar només he tingut en compte les de : 

Connexions  i Raonament i prova 

Preguntes: 

Bàsicament han estat preguntes per fer pensar, fer hipòtesis, per fer 

reflexionar, també plantejar dubtes i qüestionar resultats. Per altra banda 

preguntes que els obliguessin a recordar aprenentatges i connectar-los. 

- Podríem construir la caseta a escala? Quina seria la millor? Per què? 

- Què necessitem saber per fer-ho? 

- Com ho faríeu? 

- Quina dificultat heu tingut? 

- El resultat obtingut és l’ esperat? I us sembla correcte? Com ho podem 

comprovar? 

- En quina situació semblant podem aplicar el que hem fet? Us ha semblat 

útil? Per què? 

- ... 

Activitat “Taca d’ oli”:  

- Exposició fotogràfica. S’ ha fet visionat de diferents models de 

fotografies matemàtiques i s’ ha demanat que els alumnes facin 

creacions i les aportin per muntar un mural i exposar-lo al passadís de    

l’ escola. (En procés) 

- Gimcana matemàtica: Hem muntat una gimcana, com activitat conjunta 

de  Cicle Superior, per poder-la compartir amb la resta de pobles de la 

ZER durant trobada del mes de maig. 

 

 

 

 

 


