
Algunes activitats d’experimentació en el bloc de mesura

Observacions generals

En el currículum de l’ESO els continguts de geometria estan a cavall entre el bloc d’espai i
forma i el bloc de mesura. El primer conté els aspectes més qualitatius del camp geomètric
mentre que el segon conté els aspectes més quantitatius però no per això menys geomètrics,
com mostra la pròpia etimologia del mot geometria que, en grec, significa mesura de terres. És
com  si  el  currículum,  amb  la  voluntat  d’assenyalar  la  importància  del  coneixement  de  la
geometria, volgués dedicar-hi dos blocs amb una relació tan estreta que sovint les activitats
geomètriques a l’escola estan vinculades als dos blocs de manera força indestriable. 

Certament el bloc de mesura engloba continguts no geomètrics (com la mesura del temps o
alguns aspectes d’aproximació numèrica, per exemple) però cal reconèixer que la part més
important dels seus continguts sí que ho són, com és lògic. Aquest bloc curricular té dos eixos:

 Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de
mesura.

 Aplicar  tècniques,  instruments  i  fórmules  apropiats  per  obtenir  mesures  i  fer
estimacions raonables.

Es tracta de dues oportunitats esplèndides per portar contextos, aplicacions, situacions reals,
objectes quotidians... a l’aula, i per fer descobrir la importància social de disposar d’eines i
procediments de mesura tan precisos com sigui possible. 

Imaginem-nos un món amb quantitats però sense números, amb temps però sense calendaris,
amb  magnituds  però  sense  mesures.  Seria  difícil  de  viure-hi  i  encara  més  difícil  de
comprendre’l, d’analitzar-ne els fenòmens i de preveure’ls. La mesura ens permet endinsar-
nos, cada cop més, en la comprensió de món que ens envolta: des de les grans distàncies
astronòmiques que ens obren el  camí dels estels  fins a les distàncies més petites que ens
endinsen en la comprensió del que passa dins dels àtoms, des de les constants del nostre cos
que ens ajuden a preservar la salut fins als paràmetres que asseguren la qualitat del nostre
medi  ambient,  des  de  les  longituds  dels  nostres  desplaçaments  fins  a  les  mesures  que
manegen els GPS... amb raó Johannes Kepler (1571 - 1630) deia Mesurar és conèixer. Conèixer
el món que ens envolta, en molts casos, és quantificar i quantificar és sempre comparar amb
una unitat, és a dir, mesurar.

El territori de la mesura permet treballar aspectes matemàtics diversos i, per tant, també ser
treballat des de diverses parts de la matemàtica: concepte de mesurabilitat, unitats de mesura
(el SI d’unitats), idea de grandària (associada als ordres de magnitud), mètodes i aparells per a
la  mesura  directa,  mètodes  i  recursos  per  a  la  realització  de  mesures  indirectes,  precisió,
estimació,  exactitud,  aproximació,  errors,  xifres  significatives...  Així  els  conceptes  i  les
destreses entorn a la mesura estan tan present en tota la matemàtica que fins i tot podrien
desenvolupar-se i emprar-se al llarg de tot el curs escolar en lloc de ser tractats com un bloc a
part,  separat dels  altres blocs del  currículum de matemàtiques.  En aquest sentit el  treball
entorn a la mesura ofereix una possibilitat interessant per portar continguts geomètrics als
blocs  de numeració  i  càlcul  (per  exemple  aproximacions racionals  a  magnituds irracionals,
precisió,  errors...),  canvi  i  relacions  (per  exemple  l’estudi  de  la  variació  de  magnituds
geomètriques en funció d’una longitud o d’un angle) i estadística i atzar (per exemple, anàlisi



de  dades  obtingudes  a  partir  de  mesures  diverses).  I,  més enllà  de la  nostra  matèria,  les
activitats  de  mesura  també estan ben presents  en  altres  disciplines  com les  ciències  o  la
tecnologia i es poden beneficiar molt de l’ús d’eines TIC. Es tracta d’un d’aquests grans nuclis
temàtics que són un punt de trobada i que presenten, per tant, suggeridores possibilitats de
col·laboració interdisciplinària. El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) en els
seus  Principles  and  standards  for  school  mathematics  (2000)  afirma:  Al  llarg  de  l’escola
secundària les oportunitats per emprar i comprendre la mesura sorgeixen de manera natural:
en altres àrees de la matemàtica, en ciències o en educació tecnològica. Mesurar el nombre de
revolucions  per minut d’una màquina,  les  immenses  distàncies  en astronomia,  o  distàncies
moleculars  microscòpiques,  amplia  l’habilitat  amb  unitats  de  mesura  derivades  i  amb
mesuraments indirectes. Les calculadores i els instruments de mesura basats en els ordinadors
faciliten la recopilació, l’emmagatzematge i l’anàlisi en temps real de les dades . Certs aspectes
del  tema  de  mesura  també  ofereixen  possibilitats  d’enllaç  amb  educació  visual  i  plàstica
(maneig d’estris de dibuix i mesura, escales...) i amb ciències socials (interpretació de mapes,
història del Sistema Internacional d’unitats i del seu antecessor el Sistema Mètric Decimal, la
mesura  del  temps,  origen  del  nostre  calendari,  percepció  de  l’esforç  dels  éssers  humans,
generació rere generació, per anar establint sistemes de mesures i d’organització del temps
que  els  permetessin  conviure...).  Així  la  mesura  es  manifesta  com un  esplèndid  camp  de
connexió interdisciplinària i amb el context quotidià.

Són moltes les activitats que es poden fer a classe entorn a la mesura. Serà bo que els alumnes
treballin en grups, amb un bon grau d’autonomia i amb un ambient d’intercanvi d’idees, al
llarg d’un procés per al qual es pot proposar un cert patró general de possibles accions:

1. Conjecturar, fer una estimació de la mesura que es busca. Si pot ser posar-la en comú
argumentant les raons que l’han fonamentada.

2. Establir la unitat de mesura més adequada. 

3. Buscar o construir l’eina de mesura i conèixer bé com fer-la servir: cintes mètriques,
làsers, goniòmetres... La construcció d’un goniòmetre per part del propis alumnes és
una proposta molt instructiva.

4. Realitzar els amidaments que calgui amb les millors condicions per garantir la major
exactitud.

5. Prendre consciència de l’existència d’errors en la mesura i de procediments que poden
millorar-ne la precisió. Per exemple, realitzar repetidament el mateix amidament i fer
la mitjana dels resultats. 

6. A vegades s’estarà  fent  una mesura  indirecta.  En aquest  cas  la  mesura  que s’està
determinant no és la que s’ha amidat directament sinó que ha de ser deduïda a través
de procediments geomètrics o trigonomètrics. En aquests casos cal tenir en compte
dues coses:

- El  domini  dels  conceptes  i  les  relacions  que  cal  posar  en  joc  (semblances,
teorema de Tales,  escales, teorema de Pitàgores, càlcul de superfícies o de
volums, relacions trigonomètriques...).

- La propagació d’errors en el procés de càlcul.  Els errors en els amidaments
inicials  poden  créixer  i  afectar  significativament  el  resultat  final.  Aquesta
dificultat  s’observa,  per  exemple,  quan  una  longitud  es  calcula  aplicant



relacions trigonomètriques a partir d’un angle. L’alta sensibilitat del resultat de
la longitud respecte dels errors que pugui tenir la mesura angular sol complicar
algunes experiències escolars en aquest camp ja que un petit error en l’angle
pot produir errors notables en el resultat i, precisament, les mesures directes
d’angles són difícils de fer amb precisió! Sovint, en aquest context, els alumnes
tenen tendència a donar el resultat de les operacions realitzades amb moltes
xifres  decimals  com  si  més  xifres  impliqués  més  exactitud.  És  important
subratllar el fet que no podem atorgar al resultat final més exactitud que la
que tenien les dades de partida i que, potser, encara se n’ha perdut al llarg del
procés de càlcul.

7. Valorar la plausibilitat de la mesura obtinguda (Té sentit en el context? És coherent
amb altres dades de què es disposa?) i la seva precisió, expressant-la adequadament
atenent, de manera especial, a les xifres significatives i a les unitats. 

8. Si és possible, fer comprovacions comparant el resultat obtingut en el mesurament
amb mides procedents d’altres fonts: si es tracta d’un edifici preguntant a un veí, si es
tracta d’un objecte petit submergint-lo en aigua i mesurant l’augment de volum, en
altres casos embolicant l’objecte per aproximar la seva àrea o emplenant-lo...

9. Reprendre les conjectures realitzades inicialment i valorar el nivell d’aproximació que
s’havia assolit.

En el  document d’Orientacions  per a la  millora de l’aprenentatge de la  Geometria a l’ESO
(http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacions),  publicat  pel  Departament
d’Ensenyament,  s’apunten  i  es  comenten  diversos  tipus  d’activitats  que  poden  ser
especialment  interessants  des  d’un punt  de vista  competencial:  el  mesurament  de figures
dibuixades sobre paper amb estris com el regle graduat o el transportador d’angles, la mesura
experimental  amb  objectes  reals  (omplint,  embolicant,  comparant,  submergint...),  la
determinació de les mesures reals d’una figura o objecte dibuixats o construïts a escala, la
realització o interpretació de dibuixos a escala, l’exploració de la relació entre longitud, àrea i
volum en figures i cossos, la percepció de la diferència entre àrea i perímetre d’una superfície
plana, l’estimació de mesures, els treballs de camp... Les activitats experimentals de mesura,
per la seva pròpia naturalesa d’aplicació pràctica a un context,  són excel·lents oportunitats per
treballar les dimensions que articulen la competència matemàtica: resolució de problemes,
raonament i prova, connexions i  comunicació i representació.

El quadre de l’apartat següent descriu una mostra d’activitats d’experimentació que poden ser
útils per presentar i desenvolupar continguts entorn a la mesura.  Algunes d’aquestes activitats
es desenvolupen més detalladament en propostes a part.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacions


Quadre amb exemples d’activitats

Activitat Comentaris i referències

La mesura del nostre
entorn quotidiana

Els objectes i els espais que ens envolten estan plens de possibilitats
per  practicar  la  mesura:  gomes,  llapis,  envasos,  llibres,  la  pròpia
casa, les instal·lacions de l’escola, un camp d’esports, un parc... Des
d’aproximar el volum d’un llapis fins a mesurar un bric de llet, des
d’estimar la quantitat d’aigua que cap en una banyera fins a aixecar
un petit plànol a escala d’una part del centre, des de calcular el gruix
d’un full de paper fins a amidar les línies del terra en un camp de
bàsquet, des de fer una maqueta a escala del patí del centre fins a
calcular  la  capacitat  d’una  llauna  d’olives...  Cadascun  d’aquests
possibles amidaments és una oportunitat educativa que convida a
conjecturar, a establir la unitat adequada, a buscar l’instrument de
mesura, a amidar amb cura, a fer els càlculs que calgui, a valorar la
plausibilitat  i  precisió  del  resultat,  a  fer  comprovacions  (mirant
etiquetes,  submergint,  consultant  plànols,  preguntant...),  a
contrastar el resultat amb la conjectura inicial...

Res  més  quotidià  que  nosaltres  mateixos!  Deixant  una  mica
l’experimentació però accentuant l’interès  del  context,  els  càlculs
estimatius de magnituds fisiològiques solen motivar als alumnes i
tenen un punt de sorpresa:

 En  un  mil·límetre  cúbic  de  sang,  hi  ha  aproximadament  5
milions de  glòbuls vermells i entre 4.000 i 10.000 leucòcits, es
podria estimar quants glòbuls vermells tindrà aproximadament
una persona de 70 kg de pes que té uns 5 litres de sang? En
quin interval estarà el nombre de leucòcits?

 Cerquem al web de l’IDESCAT l’esperança de vida a Catalunya
segons l’edat i el gènere i estimem magnituds en una persona
que visqui exactament l’esperança de vida: Quants batecs farà
el seu cor al llarg de la vida? Quin volum d’aire passarà pels
seus pulmons, sabent que el volum d’aire inspirat i espirat en
cada respiració normal és de 500 ml? Sabent que les ungles de
les mans creixen a una velocitat de 0,06 cm cada setmana i les
dels peus quatre cops més a poc a poc, quina longitud total
d’ungles desenvoluparà? Sabent que els ronyons filtren 65700
litres de líquid cada any, quant de líquid filtraran els ronyons
d’aquesta  persona?  Quant  de  temps  dormirà?  Quants  cops
parpellejarà?... Per respondre a algunes d’aquestes preguntes
caldrà que els alumnes prenguin dades sobre ells  mateixos i



facin  les  mitjanes  (nombre  de  batecs  del  cor  per  minut,
nombre de respiracions per minut, nombre de vegades que es
parpelleja, hores de dormir...).

Explorant els ordres 
de magnitud, 
mesures amb 
nombres molt grans i
nombres molt petits

1

El  coneixement  del  món  que  ens  envolta  implica  la  mesura  o
l’estimació  de  magnituds  molt  grans  (masses  d’estels,  distàncies
astronòmiques,  temps  transcorregut  des  de  la  formació  de  les
roques més antigues...) i magnituds molt petites (distància mitjana
entre dos àtoms d’un cristall, massa d’un electró, temps en què la
llum recorre una distància d’un metre...). A vegades la mesura podrà
fer-se amb certa exactitud i altres vegades podrem comptar tan sols
amb  una  estimació  que  aproximarem  mitjançant  els  anomenats
ordres  de  magnitud.  L’ordre  de  magnitud  d’una  mesura  vindrà
donat per la potència de 10 més propera al seu valor.

Aquest és un tema interessant de tractar a classe per contribuir a
perfilar  una  percepció  adequada  de  la  grandària  del  que  ens
envolta,  per  emprar  potències  de  10  i  per  introduir  la  notació
científica i l’escala logarítmica.

En  la  proposta  d’activitats  Explorant  els  ordres  de  magnitud es
descriuen diverses possibilitats de treball a l’aula.

El SMD i el SI 
d’Unitats

El Sistema Internacional d’unitats (SI) i el seu antecessor el Sistema
Mètric  Decimal (SMD) són peces fonamentals  per  a la  ciència,  la
tecnologia, el comerç... el seu coneixement és clau en la formació
dels alumnes. La proposta que porta per títol Un passeig per l’origen
del Sistema Mètric Decimal i del Sistema Internacional d’Unitats, a
través  de  quatre  activitats,  convida  a  fer  un  passeig  pel  procés
d’establiment i l’estructura d’aquestes formidables eines.

1 Imatge adaptada a partir de l’original de Ariany Martínez que, sota llicència  Creative Commons Attribution-Share Alike, es troba
a http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnitudes/ordenes_files/ordenes.gif

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnitudes/ordenes_files/ordenes.gif


Pràctica 
contextualitzada de 
la mesura a través de
tres verbs: rectificar, 
quadrar i cubicar

    

Hi ha tres paraules que expressen molt  bé la  idea de mesura en
relació a les longituds, a les àrees i als volums: rectificar, quadrar i
cubicar.  Es  tracta  de  tres  verbs  que,  en  el  seu  significat  literal,
preserven  el  concepte  intuïtiu  de  mesura  com  l’avaluació  d’una
magnitud per comparació amb una unitat.  En el cas de longituds
aquesta  comparació  es  fa  amb  una  unitat  lineal  i,  per  tant,  cal
“posar recta” , rectificar, la longitud. En dimensió dos la comparació
es fa amb un quadrat unitat, mesurar una àrea és comptar quants
quadrats  unitat  hi  caben i  quadrar una regió  plana és  trobar  un
quadrat  l’àrea  del  qual  sigui  igual  a  la  de  la  regió.  A  l’espai  la
comparació  es  fa  amb  un  cub  unitat  i  calcular  un  volum  serà
comptar cubs unitat, cubicar. Rectificar, quadrar i cubicar són tres
verbs intuïtivament molt rics que conviden a portar-los a classe en
activitats  com  les  que  es  presenten  en  la  proposta  Pràctica
contextualitzada  de  la  mesura  a  través  de  tres  verbs:  rectificar,
quadrar i cubicar.

Mesurem π  i 
mesurem amb π

    2

El nombre  π  és el protagonista indiscutible del món de les figures
rodones. El càlcul de la longitud d’una circumferència, de l’àrea d’un
cercle  i  de  la  superfície  i  el  volum  d’un  cilindre  o  d’una  esfera
requereixen emprar el  nombre π. Aquest fet i la seva irracionalitat
han convertit el nombre π  en un dels més populars i misteriosos
habitants del territori matemàtic entorn del qual es poden plantejar
diverses activitats per fer a classe com les que es presenten en la
proposta que porta per títol Mesurem π  i mesurem amb π.

Perímetre i àrea en 
figures planes. Àrea 
lateral i volum en 
cossos 
tridimensionals

      

2 Imatge de l’obra “pi de pi” creada per Josep Rey com a guardó del vídeoMAT.



A vegades s’observa certa confusió entre la igualtat de perímetres i
la  igualtat  d’àrees  en  figures  planes  i  entre  la  igualtat  d’àrees
laterals  i  la  igualtat  de  volums  en  cossos  tridimensionals.  És
convenient posar-hi atenció!

La proposta que porta per títol  Perímetres i àrees, àrees i volums
presenta diverses activitats d’experimentació amb materials i amb
GeoGebra entorn a aquests conceptes responent a tres preguntes:

 Dos rectangles amb el mateix perímetre han de tenir la mateixa
àrea?

 Dos triangles isòsceles amb el mateix perímetre han de tenir la
mateixa àrea?

 Dos cilindres amb la mateixa àrea lateral han de tenir el mateix
volum?

Mesura de l’alçada 
d’un edifici, d’una 
grua, d’un arbre...

          

Aplicant les relacions de proporcionalitat derivades de la semblança
de triangles o la definició de tangent d’un angle (a 4t d’ESO) podem
mesurar l’alçada d’un edifici, d’una grua, d’un arbre...

Les tècniques són diverses: mesurant simultàniament l‘ombra d’un
pal de longitud coneguda i de l’edifici (l’arbre o la grua), situant un
observador en el punt en què veu reflectit el cim de l’edifici en un
mirall  col·locat  horitzontalment  al  terra,  mesurant  l’angle  de  la
visual  al  cim  de  l’edifici...  En  cada  cas  caldrà  realitzar  diverses
mesures (longitud del pal i de les ombres, alçada de l’observador i
distància al mirall, distància a la base de l’edifici...) i fer algun càlcul.

Es tracta d’una activitat molt rica de mesura indirecta però s’ha de
realitzar amb molta cura per tal d’aconseguir una adequada precisió
en el resultat que s’obtingui. Si es fa el càlcul a partir de la definició
de la tangent s’haurà de posar molta atenció en la mesura de l’angle
ja que, per un costat, la mesura d’angles amb precisió no és fàcil i,
per l’altre, el resultat final és molt sensible a petits errors de l’angle.

Serà bo treballar per grups fent un procés com el següent:
- Conjecturar una possible alçada
- Buscar  el  material  que  es  necessitarà  (cintes  mètriques,

miralls, pals, punters o mesuradors làser, si és el cas construir
goniòmetres...)



- Realitzar els amidaments
- Calcular l’altura aplicant la proporcionalitat o la definició de

tangent
- Fer un dibuix tan precís com sigui possible
- Fer la mitjana dels resultats dels diferents grups per guanyar

precisió
- Elaborar un informe i exposar-lo
- Fins on sigui possible, comprovar l’alçada i contrastar-la amb

el resultat obtingut i amb les conjectures inicials.

Aquesta activitat  ofereix  una oportunitat  excel·lent per  a què els
alumnes coneguin  Tales  de Milet  i  la  mesura que va  realitzar  de
l’altura de la piràmide de Keops.

La semblança i la 
proporcionalitat

La semblança de figures i la proporcionalitat entre les seves mesures
és  un concepte clau que cal  que els  alumnes coneguin  bé i  que
permet interessants activitats d’experimentació en contextos reals
com les que s’apunten a continuació.

 Les fulles d’una branca d’heura són un model de semblança. És
interessant  mesurar  diverses  distàncies  en  una  fulla  i  les
mateixes en una altra fulla i deduir la raó de semblança.

 Es parteix  d’un full  amb una imatge i  es  fan fotocòpies  amb
diferents ampliacions i  reduccions, es numeren i  es lliuren als
alumnes junt amb l’original  tot  convidant-los  a determinar  el
percentatge d’ampliació o de reducció de cada fotocòpia. Es pot
treballar per parelles i, gràcies a la numeració dels fulls, després
es  poden  comparar  i  comprovar  els  resultats.  Quan  es  fa
aquesta  activitat  a  classe  es  posa  en  evidència  la  diferència
entre la proporció de les longituds i la de les àrees.

 Per què un full  DIN A4 mesura  210 mm x 297 mm? Com es
construeix  l’escala  DIN?  L’escala  DIN  està  formada  per
rectangles semblants cadascun dels quals s’obté dividint per la

meitat l’anterior (la raó de semblança és  √2). Imposant que el

primer full de l’escala amidi un metre quadrat d’àrea es poden
deduir totes les mesures dels fulls DIN.

 La  proporció  àuria,  més  enllà  d’interpretacions  a  vegades
excessives, té una notable presència en la natura, en l’art i en la
societat  (targes  de  crèdit,  bitllets  de  transport...)  i  presenta
interessants  propietats  geomètriques  per  treballar  a  l’aula:



construcció d’un rectangle auri, identificació de la relació entre
la  diagonal  d’un  pentàgon  i  el  seu  costat,  construcció  d’un
mosaic  de  Penrose,  construcció  de  l’espiral  àuria...  Hi  ha  un
vídeo de Walt Disney que no es pot deixar de citar: Donald en el
país de la matemàgia.

 Construcció  d’un  fris  cronològic,  un  model  a  escala  per
representar el temps. Resulta interessant calcular l’escala ateses
les dimensions de la paret on s’ubica, pot ser necessari prendre
escales  diferents  segons  les  eres.  Convé  fer  una  part  de  fris
especial per comparar les durades de la història i la prehistòria.
Atenent als esdeveniments que s’hi representin, la construcció
del fris pot ser un potent projecte interdisciplinari.

Plànols, mapes i 
maquetes: la 
proporcionalitat feta 
escala

 

Les  escales  de  mapes,  plànols  i  maquetes  expressen  raons  de
proporcionalitat entre les mesures dels models i les de la realitat. El
treball amb mapes, amb plànols i, si pot ser, amb maquetes respon
a una necessitat formativa i, alhora, té la capacitat motivadora que li
dóna la  seva utilitat  en un context  real.  A continuació s’apunten
algunes propostes d’activitats.

 Interpretar plànols i mapes a escala:

- Calcular les distàncies reals a partir de les mesures en un
plànol o un mapa.

- Situar-se  en el  plànol  d’un edifici  o  d’una ciutat  o en un
mapa.  L’organització  de  petites  curses  d’orientació  per
equips és una bona activitat interdisciplinària.

- Ubicar  un  lloc  sobre  un  plànol  analitzant  una  fotografia
tirada des d’aquest lloc.

 Dibuixar petits plànols a escala d’espais coneguts per l’alumne.
Caldrà posar especial atenció en quatre aspectes:

- L’amidament de les distàncies reals.

- L’elecció d’una escala adequada procurant que sigui eficaç
(que faci fàcils els càlculs de pas entre model i realitat) i que
el plànol càpiga en un full DIN A4.

- La conversió de les mesures reals a les mesures del plànol.



- La cura en el dibuix.

Si bé la proposta s’ha centrat en plànols i mapes, cal observar que el
treball  sobre  maquetes  té  un  enorme  atractiu  pels  alumnes.  La
interpretació  i  la  construcció  de  maquetes  són  activitats
didàcticament potents en les quals, a vegades, els alumnes mostren
una gran habilitat.

Peus, passos, 
braços i ales

   

La  proposta  que  es  descriu  tot  seguit,  molt  experimental  i
contextualitzada, permet treballar la mesura, la mitjana, els gràfics
de núvols de punts, l’ajustament mitjançant rectes, l’extrapolació...

Portarem cintes mètriques i demanarem als alumnes que, ajudant-
se entre ells, prenguin les següents mesures, en centímetres: la seva
altura,  la  llargada  del  seu  peu,  l’envergadura  dels  seus  braços
(distància entre els extrems de les mans tenint els braços en creu) i
l’amplitud dels seus passos en caminar normalment (mullant-se les
soles  de  les  sabates  i  caminant  sobre  una  superfície  on  quedi
marcada la petjada es podrà mesurar la distància entre l’extrem del
taló de dos petjades consecutives). Amb un full de càlcul es farà una
taula amb totes les dades.

Podrem calcular les mitjanes de les diferents magnituds i, emprant
la proporcionalitat, fer estimacions tot responent a preguntes com
les  següents:  Si  trobem  una  petjada  d’una  persona  que  té  una
longitud de peu de 30 cm quina alçada podríem estimar que tindrà
aquesta  persona?  Hi  ha  arguments  per  pensar  que  existeix  una
relació directa entre l’alçada d’una persona i l’amplitud de la seva
passa? Quina seria l’alçada estimada d’una persona que, en caminar
normalment, l’amplitud del seu pas fos de 70 cm?

A  continuació  elaborarem  tres  gràfics  de  núvols  de  punts  per
representar  les  dades  obtingudes  relacionant  respectivament
alçades – llargades del peu, alçades – amplituds de passos i alçades
– braces.  A partir d’aquests gràfics podem avançar una mica cap a
l’ajustament mitjançant un model lineal.  Es tracta simplement de
traçar una recta que aproximi globalment els punts obtinguts, no
necessàriament que passi  per cap d’ells.  Si  emprem el  GeoGebra
podrem anar variant la recta, ajustant-la intuïtivament, i tindrem la
seva equació de manera que podrem fer estimacions obrint així les



portes a la regressió lineal que serà tractada a batxillerat.

Es  pot  buscar  informació  sobre  la  llargada  de  diferents  aus  i
l’envergadura  de  les  seves  ales  (distància  entre  les  puntes  quan
estan  completament  desplegades)  i  sobre  la  llargada  d’avions  i
l’envergadura  de  les  seves  ales  en  diversos  models.  Quina
semblança i quines diferències s’observen respecte de la relació que
hem estudiat entre alçades i braces de persones?

Volums emplenant 
cossos amb aigua

  

El càlcul de volums és especialment interessant en el cas de cossos
en els  quals  es pugui  comprovar  el  resultat:  per  què porten una
etiqueta que l’indica (un bric de llet, un paquet de detergent...), per
què es  poden submergir  i  mesurar  el  volum que desplacen (una
llauna de conserves, una espelma...) o per què es poden emplenar
d’aigua (una ampolla, un pot...). Entre aquests últims destaquen els
models geomètrics de plàstic (vegis la imatge). Amb aquests models
o amb altres de semblants es poden fer diverses activitats com les
tres que es descriuen a continuació.

 Prendre mesures del model (amplada, alçada, llargada, radi de
la  base,  altura...  segons  els  casos),  calcular  el  seu  volum,
emplenar-lo  d’aigua  i  abocar-la  en  una  proveta  per  tal  de
comprovar si el resultat obtingut és correcte i valorar les fonts
d’imprecisió.

 Mostrar equivalències de volums. Dos exemples:

- Tres vegades el volum d’una piràmide (respectivament
d’un con) és igual al volum del prisma (respectivament
del cilindre) que té la mateixa base i la mateixa altura.

- Tres  vegades  el  volum  d’una  esfera  és  igual  a  dues
vegades el volum del cilindre circumscrit.

 Comprovar  que,  encara  que  d’entrada  no  ho  sembli,  en  un
decímetre  cúbic,  hi  cap exactament  un litre,  per  definició.  És
una activitat  imprescindible que es pot fer amb un model de
plàstic,  emplenant-lo  amb l’aigua que cap en tres  llaunes  de
refresc.



Problemes, amb un 
punt de sorpresa i un
munt de repte, per 
pensar una mica 
entorn a les mesures

La creació a classe d’un ambient de resolució de problemes, propici
a fer-se preguntes i a afrontar reptes, és fonamental en educació
matemàtica  i  la  mesura  ofereix  moltes  oportunitats  en  aquest
sentit.  Per  això,  en  un  recull  d’activitats  entorn  a  la  mesura,  no
podrien faltar-hi alguns reptes. En la proposta Problemes per pensar
una  mica  entorn  a  la  mesura se  presenta,  a  tall  de  mostra,  una
petita  llista  amb  alguns  problemes  que  conviden  a  pensar.  S’ha
procurat que cada problema (sigui a l’enunciat, sigui a la resolució)
tingui un punt de sorpresa, de curiositat... que el faci especial.

Mesura i vídeoMAT

El projecte vídeoMAT pretén promoure una perspectiva aplicada i
funcional  de  les  matemàtiques a l’escola tot  convidant  a què els
alumnes  es  formulin  una  pregunta,  la  responguin  amb  eines
matemàtiques  i  ho  expliquin  a  través  d’un  petit  vídeo  de  tres
minuts. Amb una selecció de les produccions que es presenten, cada
curs es construeix  una col·lecció permanent els  vídeos de la qual
poden ser emprats a classe per posar de manifest aplicacions de la
matemàtica  explicades  en  veu  dels  propis  alumnes.  Un  magnífic
recurs didàctic en el qual destaquen els vídeos que tracten el tema
de mesura.

La  col·lecció  permanent  completa  pot  consultar-se  a  l’enllaç
http://www.videomat.cat/?p=417.

A  part  de  la  possibilitat  de  mostrar  aquest  material  a  classe  en
diferents moments segons els temes, aquesta col·lecció aporta un
munt d’idees d’activitats per fer amb els alumnes i representa una
invitació a participar en aquest projecte col·lectiu.

En la proposta d’activitat La mesura en el vídeoMAT es presenta una
mostra de vídeos de l’etapa de secundària que tracten continguts de
mesura.

http://www.videomat.cat/?p=417


Proposta d’activitat

Títol:  Explorant els ordres de magnitud

Imatge:

   

Agrupament:

Es  presenten  diverses  activitats.  Segons  l’activitat  es  podran  establir  diferents

agrupaments:  per  fer els  quadres amb ordres de magnitud i  els  murals  amb frisos

convé treballar amb petits equips, la presentació de vídeos es farà conjuntament, les

exploracions que proposa l’activitat 3 es poden fer individualment o per parelles i la

construcció d’un model a escala del sistema solar s’haurà de fer conjuntament tot el

grup.

Material:  

El necessari per elaborar murals amb frisos d’ordres de magnitud i per construir un

model a escala del Sistema Solar. Equipament que faci possible visionar els vídeos als

quals es fa referència:  el vídeo del conte El rei i el savi del programa de TVC Una mà de

contes, el vídeo Quants granets de blat caben? presentat al vídeoMAT per l’escola de

Lladurs (ZER El Solsonès) i el vídeo Powers of Ten.

Descripció:

A mesura que la ciència i la tecnologia obren portes al coneixement del món que ens

envolta  és  necessari  mesurar  o  estimar  magnituds  molt  grans  (masses  d’estels,



distàncies astronòmiques, temps transcorregut des de la formació de les roques més

antigues...) i magnituds molt petites (distància mitjana entre dos àtoms d’un cristall,

massa  d’un  electró,  temps  en  què  la  llum  recorre  una  distància  d’un  metre...).  A

vegades podrà fer-se amb certa exactitud i altres vegades podrem comptar tan sols

amb una estimació aproximada mitjançant els anomenats ordres de magnitud. L’ordre

de magnitud d’una mesura vindrà donat per la potència de 10 més propera al seu

valor.

Treballant  aquest  tema  a  classe  podrem  contribuir  a  perfilar  una  percepció  més

ajustada de la  grandària del  que ens envolta,  a  emprar  de manera significativa les

potències de 10 i a introduir el Sistema Internacional d’Unitats, la notació científica i

l’escala  logarítmica.  Tot  seguit  es  descriuen  algunes  activitats  que  es  poden fer  a

classe.

Activitat 1

Ens proposem estimar el  valor  aproximat de magnituds molt  grans  o  molt  petites.

D’entrada sorgeixen diverses preguntes que podrem tractar conjuntament tot el grup

classe:

 Quines magnituds explorarem?

 Quina unitat emprarem per mesurar cada magnitud?

Un cop establertes les magnituds (temps, longitud, superfície,  massa,  temperatura,

densitat, velocitat...) que volem explorar i la unitat que emprarem per a cada magnitud

es poden fer equips i proposar que cada equip treballi sobre una magnitud elaborant

un quadre amb ordres de magnitud.

La  recerca  d’informació  es  pot  fer  a  través  de la  xarxa.  Hi  ha  abundants  enllaços.

Alguns exemples de wikipedia són:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_magnitud_de_massa

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_de_magnitud_(longitud)

Així s’arribarà a quadres com els següents:

Ordres de magnitud de longituds expressats en metres

1019 Distància de la Terra a l’estrella polar

1011 Diàmetre de l’orbita de la Terra entorn al Sol

107 Radi de la Terra

105 Distància de Barcelona a Girona

104 Altura de l’Everest

101 Altura d’un edifici de tres plantes

10-1 Longitud d’un dit de la mà

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_de_magnitud_(longitud)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_magnitud_de_massa


10-4 Gruix d’un full de paper

10-7 Gruix de la paret d’una bombolla de sabó

10-10 Distància mitjana entre àtoms d’un cristall

Ordres de magnitud de masses expressats en quilograms

1030 El Sol

1025 La Terra

109 Un transatlàntic gran

106 Un edifici gran

102 Un ésser humà adult

100 Un litre d’aigua

10-3 Una fulla de paper fi

10-5 Un segell de correus

10-6 Un cabell

10-13 Un glòbul vermell

10-30 Un electró

Ordres de magnitud de temps expressats en segons

1017 Edat de les roques més antigues

1013 Temps transcorregut des de l’aparició del primer humà

109 Durada de la vida humana

107 Un any

106 Un mes

105 Un dia

102 Un minut

10-2 Temps per a què un impuls nerviós viatgi del cervell a la mà

10-3 Durada de la batuda d’ales d’una mosca

10-9 Temps en què la llum recorre un metre de distància

Després cada equip presentarà la seva recerca i el quadre resultant a la resta del grup.

Pot ser interessant mantenir tapats els ordres de magnitud i convidar als companys a

conjecturar. Fer-ho així no tan sols dóna emoció a l’activitat i anima la conjectura i el

contrast d’opinions sinó que contribueix a donar importància als exponents.



Activitat 2

Elaboració d’un mural en forma de fris per penjar a la paret de l’aula o en el passadís

representant, de la manera més gràfica possible, els ordres de magnitud del quadre

que cada equip ha elaborat.  El  resultat  pot ser semblant a la figura que encapçala

aquesta proposta.

La pròpia elaboració del mural requereix prendre mesures. I aquí sorgeix un aspecte

clau de l’activitat! Es tracta de fer divisions de l’eix en parts iguals: 

Observem un trosset d’aquet eix:

Tenint en compte que 100=1, que 102=100, que 104=10000 i que 106=1000000 queda

clar que, malgrat que en la representació sobre l’eix les marques entre aquests valors

estiguin a igual distància, en la realitat això no és així. De fet el primer interval (entre 1

i 102) contindria tots els valors de la magnitud entre 1 i  100, mentre que el segon

interval, malgrat tenir la mateixa longitud en la representació sobre l’eix, contindrà

tots els valors entre 100 i 10000 i igualment el tercer interval contindrà tots els valors

entre 10000 i 1000000. És curiós com, de manera natural, en el moment en què ens

proposem representar gràficament una escala d’ordres de magnituds, tendim a fer les

divisions atenent a l’exponent i no pas al resultat de la potència. Una excel·lent manera

de  descobrir  la  necessitat  de  l’escala  logarítmica.  Encara  es  reforça  més  aquesta

descoberta  quan  posem  l’atenció  en  la  part  d’ordres  de  magnitud  amb  exponent

negatiu on, si atenguéssim al valor final de la potència i no a l’exponent, les divisions

quedarien  comprimides  en  un  interval  tan  petit  que  faria  impossible  una  correcta

visualització.

Serà bo que aquests murals es mostrin en un espai general del centre i, fins i tot, que

els grups que els han construït facin petites “visites guiades” als seus murals.

Activitat 3

Hi  ha  magnituds  que  són  molt  grans  o  molt  petites  i  que  tan  sols  poden  ser

aproximades a través dels seus ordres de magnitud. Aquesta activitat proposa explorar

algunes  d’aquestes  magnituds.  En  alguns  casos  es  poden  fer  càlculs  aproximats  a

classe,  en  altres  es  tractarà  de manejar  informació ja  elaborada.  A  continuació  es

presenten tres exemples:



Exemple 1: Tenint en compte que la longitud d’un meridià és aproximadament

de  40000  km  (la  primera  definició  del  metre  patró  l’identificava  amb  la

deumilionèsima part  de la  longitud d’un quadrant de meridià  però aquesta

mesura té un petit error ja que la longitud real és una mica superior), es pot

calcular el radi mitjà de la Terra i el seu volum.  S’obtindrà un resultat per al

radi d’uns 6366 km (de fet el radi polar és de 6357 km i el radi equatorial de

6378 km) i per al volum d’uns 1,08076x1012 km3 (lleugerament inferior al volum

real que és de 1,08321x1012 km3).

Observis  com, en activitats com aquesta,  es posa de manifest  la  comoditat

d’emprar  la  notació  científica  per  expressar  quantitats  grans,  el  sentit  de

l’exponent i de les xifres significatives i la necessitat de fer un ús eficient de la

calculadora pel maneig d’aquests nombres (entada dels nombres en notació

científica,  pas  de  punt  fix  a  punt  flotant  en  l’expressió  de  nombres,

operacions...) 

Exemple 2: Explica una coneguda llegenda que l’inventor del joc d’escacs li va

demanar al rei (que li volia agrair les bones estones que aquest joc li oferia) 1

granet de blat pel primer quadre, 2 pel segon, 4 granets pel tercer, 8 pel quart

quadre i així fins a l’últim dels 64 quadres del taulell.  Una petició tan humil

havia de ser atesa pel sobirà! Es pot convidar als alumnes a calcular el nombre

total de grans de blat que està demanant.  Depenent del nivell els alumnes

poden fer la suma d’una progressió geomètrica o emprar un full de càlcul. El

resultat  serà  de  18446744073709551615  grans  de  blat,  aproximadament

(emprant notació científica) 1,8447e+19,  uns 18 trilions de grans de blat.

Serà molt interessant veure el vídeo d’Una mà de contes que porta per títol “El

rei  i  el  savi”:

http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/El-rei-i-el-savi/catala/1211

Sembla que els graners del regne no varen poder fer front a la demanda. Això

planteja una nova pregunta: Són molt 18 trilions de grans de blat? Els alumnes

de l’escola de Lladurs (ZER El Solsonès) s’ho varen preguntar i varen respondre-

ho amb un vídeo que forma part de la col·lecció permanent del vídeoMAT: 

http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/El-rei-i-el-savi/catala/1211


https://www.youtube.com/watch?v=9dqtNHS_b7M&index=3&list=PL7u-

OLF_IPJ3bNvzX9RlIE_rvcLE7pk4T

És interessant observar com els alumnes comproven que en un cub de 8 cm3

de volum (2 cm x 2 cm x 2 cm) hi caben 190 granets i així dedueixen que els 18

trilions de grans no caben en el camió del pare d’en Marc. Els alumnes acaben

el vídeo preguntant-se quants camions necessitaríem per portar aquests grans.

Una bona pregunta per plantejar als nostres alumnes i així continuar treballant

amb xifres molt grans.

A  vegades  aquesta  llegenda  es  complementa  amb  dues  possibles

argumentacions que li  queden al rei per sortir de l’atzucac en què es troba

sense  faltar  a  la  seva  promesa.  Són  artificials  (naturalment!)  però

didàcticament interessants de comentar:

- Possibilitat 1: Dir-li a l’inventor que agafi ell mateix els grans de blat del

graner del regne, naturalment comptant-los com cal. Quan tardaria en

agafar aquests  18 trilions  de grans si  n’agafés (i,  comptés)  un cada

segon? Ja cal que desitgem llarga vida a l’inventor dels escacs si volem

que pugui recollir el seu premi!

- Possibilitat 2: Es tracta d’un curiós “truc matemàtic”  que pot provocar
una bonica conversa a classe per alumnes amb cert coneixement de la
idea de límit. L’inventor dels escacs ha de rebre un premi format per

P=1+2+22+23+…+263 grans  de  blat.  Tanmateix  l’agraïment  del

sobirà  és  tan  esplèndid  que  decideix  que,  més  enllà  d’aquesta
quantitat,  continuarà  donant-li  grans  de  blat  per  sempre  més.  Així
tindrem que el  nombre de grans que haurà de recollir  l’inventor en

total  serà  de  P=1+2+22+23+…+263+264+265+….  Es  tracta  d’un

nombre força alt i, per calcular-lo, els matemàtics del regne, decideixen
de  multiplicar-lo  per  2  i  observar  l’expressió  resultant:

2 P=2+22+23+…+264+265+266+…=P−1. Així doncs resulta que la

quantitat buscada compleix la relació: 2 P=P−1, d’on es dedueix que
P=−1. Per tant serà suficient que l’inventor lliuri un gra de blat al rei i
el compte quedarà tancat! Un resultat que és ben contrari a la intuïció!
On ens hem equivocat? Què ha passat? L’explicació és molt interessant
de comentar amb els alumnes a classe: hem estat treballant amb la
suma d’una sèrie que no és convergent (divergeix cap a l’infinit) i, per
tant,  no podem manipular-la  algebraicament  com si  fos  un nombre
(per  això s’ha tingut  la  precaució de posar  el  mot  nombre i  el  mot

quantitat en cursiva). És tan cert que lim
P→∞

2 P= lim
P→∞

(P−1) com que -

1  és  una  solució  de  l’equació  2 P=P−1.  Un  exemple  bonic  per
subratllar la cura amb què cal  tractar la  idea d‘infinit  i  de límit,  tot
evitant identificar el concepte d’infinit amb un nombre.

https://www.youtube.com/watch?v=9dqtNHS_b7M&index=3&list=PL7u-OLF_IPJ3bNvzX9RlIE_rvcLE7pk4T
https://www.youtube.com/watch?v=9dqtNHS_b7M&index=3&list=PL7u-OLF_IPJ3bNvzX9RlIE_rvcLE7pk4T


Exemple 3: El camp de l’astronomia és especialment adequat per portar a la

classe  magnituds  grans.  La  definició  mateixa  d’any-llum  com  a  unitat  de

longitud mostra aquest fet. Hi ha moltes magnituds que es poden posar en joc:

des del volum dels planetes fins a les dimensions de les seves òrbites, des de

les velocitats mitjans de translació entorn al Sol fins a les distàncies als estels...

És especialment interessant i sorprenent per a l’alumnat el càlcul del temps

que triga la llum en viatjar des d’un estel fins a nosaltres. Tenint en compte les

distàncies als estels i la velocitat de la llum (prop de 300000 km/s) podrem

calcular que la llum triga una mica més de 8 minuts per anar del Sol a la Terra,

que triga uns 4 anys per viatjar des de l’estel més proper (Alfa Centaure) a la

Terra  i  que  necessita  2,4  milions  d’anys-llum per  arribar  des  de  la  Galàxia

d’Andròmeda fins a nosaltres. Així, quan mirem el cel nocturn, no estem veient

la llum que els estels emeten en aquell moment sinó llum que pot haver estat

emesa molts  i  molts  milers  d’anys  enrere.  Estem contemplant  imatges que

venen del més remot passat del nostre univers!

Activitat 4

Lligada amb l’exemple anterior, una activitat didàctica molt potent és la construcció a

escala d’un model del sistema solar. Naturalment cal emprar escales diferents per a les

dimensions dels astres (planetes, satèl·lits i sol) i per a les seves distàncies mitjanes al

Sol. Tot i així la representació requereix un gran espai ja que la distància del Sol fins a

Neptú ha de ser unes 77 vegades la distància del Sol fins a Mercuri. Malgrat aquestes

dificultats la construcció d’aquest model és una magnífica proposta didàctica.

Activitat 5

Aquesta proposta es pot complementar amb la presentació del vídeo “Powers of Ten”

sobre ordres de magnitud: https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0. Es tracta

d’un històric curt de Ray y Charles Eames que, amb una durada de 9 minuts, mostra a

escala logarítmica, ordres de magnitud de longitud. L’any 1998 aquesta pel·lícula fou

inclosa en el National Film Registry de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units com a

“bé cultural de significació històrica i estètica”. Arran de la segona part d’aquest vídeo

es  pot  fer  una  aproximació  contextualitzada  a  les  potències  de  10  amb  exponent

negatiu i, novament, a la representació en escala logarítmica.

Continguts més rellevants que es tracten:

Ordres de magnitud, aproximació de mesures. Significat de les potències de 10 amb

exponents positius i amb exponents negatius. Escala logarítmica per a la representació

de magnituds molt grans o molt petites. Notació científica, ús eficient de la calculadora

pel maneig de nombres escrits en notació científica (entada de nombres, pas de punt

https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0


fix  a  punt  flotant  i  viceversa  en  l’expressió  de  nombres,  operacions...).  Sistema

Internacional d’Unitats.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Aquesta proposta permet treballar especialment la dimensió de connexions, tant en

construir enllaços interns dins de la matemàtica a què fa referència la competència 7

(Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar

situacions i per raonar) com en la contextualització a què fa referència la competència

8  (Identificar  les  matemàtiques  implicades  en  situacions  properes  i  acadèmiques  i

cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes). Així

mateix l’ús de diverses notacions numèriques i d’escales contribueix a desenvolupar la

competència  9  de  la  dimensió  de  comunicació  i  representació  (Representar  un

concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació

com a estratègia de treball matemàtic).

Comentaris i referències:

Al  llarg  de  les  activitats  d’aquesta  proposta,  de  mica  en  mica,  aniran  prenent

rellevància  els  exponents  com  a  contenidors  de  la  informació  sobre  ordres  de

magnitud. L’interès d’emprar els exponents en lloc del resultat de la potència de 10 es

farà molt evident a l’hora de dissenyar els murals i establir l’escala en l’eix. En cas de

no optar per fer les divisions atenent sols als exponents, tal com s’ha fet observar, els

frisos  haurien  de  tenir  unes  dimensions  enormes  en  la  part  corresponent  a  les

potències amb exponents positius (tan grans que farien impossible el mural) i  molt

petites  en  la  part  corresponent  als  exponents  negatius  (tan  petites  que  deixarien

d’aportar  informació).  Així,  a  partir  de  la  necessitat,  s’anirà  “descobrint”  l’escala

logarítmica en base 10 i els seus avantatges.

Aquesta proposta permet establir bons enllaços interdisciplinaris, especialment amb

ciències experimentals i tecnologia. Posant de manifest la transversalitat del tema de

mesura, la proposta també estableix ponts amb el bloc de canvi i  relacions (escala

logarítmica) i amb el  bloc de numeració i càlcul (potències de 10, notació científica

dels nombres per expressar quantitats molt grans o molt petites, sentit de l’exponent i

de  les  xifres  significatives,  ús  eficient  de  la  calculadora  en  el  maneig  d’aquests

nombres...).



Proposta d’activitat

Títol:  Un passeig per l’origen del Sistema Mètric Decimal i del Sistema Internacional

d’Unitats

Imatge:

Agrupament:

La  proposta  es  compon  de  quatre  activitats  molt  diferents  que  requereixen

agrupaments diversos. La primera activitat es farà individualment o per parelles,  la

segona convida a treballar amb grups grans o amb tota la classe, la tercera consisteix a

fer una visita fora del centre amb un petit guió que caldrà emplenar individualment i la

quarta activitat seria aconsellable de fer per parelles.

Material:  

La primera activitat i l’última no requereixen cap material especial. En canvi per a la

segona activitat caldrà disposar d’estris per construir maquetes de triangulacions (una

fusta per a la base, paper, guix, pintura, claus, fils...) i goniòmetres per al treball de

camp. Per a la visita que suggereix l’activitat 3 tan sols caldrà disposar d’un petit guió. 

Descripció:

El Sistema Internacional d’unitats (SI) i  el seu antecessor el Sistema Mètric Decimal

(SMD)  són  peces  fonamentals  per  a  la  ciència,  la  tecnologia,  el  comerç...  el  seu

coneixement és clau en la formació dels alumnes. La present proposta, a través de

quatre  activitats,  convida  a  fer  un  passeig  per  l’origen  i  l’estructura  d’aquestes

formidables eines.



Activitat 1

Amb aquesta activitat es pretén apropar l’alumne a la situació anterior a l’establiment

del SMD amb una diversitat d’unitats de mesura que feia molt difícil el comerç i la

ciència.

Potser per donar la raó a la frase de Protàgores “L’home és la mesura de totes les

coses”, les primeres unitats de mesura eren antropomètriques (colze, polzada, pam,

braça, peu...) i el seu valor variava segons el país, la comarca o, fins i tot, la ciutat. Una

diversitat que es posa de manifest en mesures com la vara, la cana i la llegua (per

amidar  longituds),  el  jornal  (per  mesurar  superfícies),  les  lliures  i  les  unces  (per

mesurar pesos)...

Centrant-nos  en  mesures  de  longitud,  es  pot  convidar  a  l’alumnat  a  buscar

l’equivalent actual  d’un pam, d’un peu, d’una vara, d’una cana, d’una llegua...  Ben

segur  que  els  diferents  alumnes  trobaran  valors  diversos.  Tot  seguit  es  detallen

algunes equivalències que seran suficients per resoldre els reptes que es plantegen en

l’última part de l’activitat:

Punt (unitat emprada en sabateria)................. 0,667 cm

Polzada anglosaxona ...................................... 2,54 cm

Pam de Barcelona ........................................  19,44 cm

Pam de Andorra ........................................... 19,70 cm

Peu de Burgos ............................................   27,80 cm

Peu anglès .................................................   30,48 cm

Vara de Terol ................................................ 0,768 m

Vara de València i de Castelló .......................  0,906 m

Cana de Lleida ..............................................  1,556 m

Cana de Girona ............................................  1,559 m

Llegua marina................................................  5556 m

Llegua catalana .............................................. 6718 m

És interessant proposar als alumnes de cercar el rastre que aquestes unitats han deixat

en la nostra llengua a través d’expressions com “Anem a pams!”, “No amidis als altres

amb la teva cana”, “Diferents vares de mesurar”, “Més val unça que lliura!”, “Plou a

bots i barrals!” o “Pertot hi ha cent llegües de mal camí!”

A continuació es proposen vuit reptes que posen en joc aquestes unitats. S’ha procurat

que siguin reptes simpàtics, curiosos... que pugin motivar als alumnes.

1. La sabata de l’estàtua de Cristòfol Colom a Barcelona amida 168 punts. Quina

llargada té en centímetres?



Atesa l’equivalència entre punts i centímetres, la llargada de la sabata

de l’estàtua de Colom serà pràcticament de 112 cm, una mesura que

es correspon prou bé amb els 720 cm d’altura de l’estàtua.  

2. Quin  percentatge  de  benefici  s’obtindria  comprant  tela,  a  tant  la  vara,  a

Castelló i venent-la, al mateix preu, a Terol? 

Degut  a  la  diferència  entre  la  longitud  de  les  vares  corresponents

s’obtindria quasi un 18 % de benefici!

3. Quina és l’amplada en metres de les vies de ferrocarril d’Espanya sabent que

correspon a 6 peus de Burgos?

6 x 27,80 = 166,80 cm

4. Quina  és  l’amplada  internacional  de  les  vies  de  ferrocarril  sabent  que

correspon a 4 peus anglesos i 8 polzades i mitja. Aquesta amplada també està

present a Espanya en la xarxa d’alta velocitat, en algunes línies de metro i en

els Ferrocarrils de la Generalitat.

4 x 30,48 + 8,5 x 2,54 = 121,92 + 21,59 = 143,51 cm

5. Quina  és  la  longitud  d’una  milla  nàutica  sabent  que,  sobre  un  meridià,

correspon a un angle central d’un minut? Cal tenir en compte que la longitud

d’un meridià és pràcticament de 40000 km.

Dividint 40000 km successivament entre 360 i entre 60 i arrodonint a

les unitats s’obté el  valor de 1852 m que és la  longitud de la  milla

nàutica.

6. Un nus és una unitat de velocitat, emprada en navegació, que correspon a una

milla per hora. Sembla que, quan el Titànic va impactar amb l’iceberg anava a

21 nusos de velocitat. Quina velocitat representa en quilòmetres per hora?

Fent el canvi d’unitats obtindrem una velocitat de quasi 39 km/h.

7. Quants  quilòmetres  va  recórrer  el  submarí  Nautilus de  la  novel·la  Vint  mil

llegües de viatge submarí de Jules Verne? Quantes voltes a la Terra hagués

donat?

Prenent  la  llegua  marina  (que  equival  a  3  milles)  veurem  que  el

Nautilus va  recórrer  111120 km i,  tenint  en compte la  longitud del

meridià indicada abans, deduirem que va fer 2,78 voltes a la Terra!



8. Per mesurar les pantalles de televisions i ordinadors s’utilitza el nombre de

polzades que mesura la seva diagonal. Quants centímetres amidarà la diagonal

d’una pantalla de 31 polzades? Si la proporció entra l’amplada i l’alçada d’una

pantalla és de 16:9, quina serà l’amplada i l’alçada d’aquesta pantalla de 31

polzades?

La diagonal mesura 78,74 cm. Aplicant el teorema de Pitàgores i el fet

que  la  proporció  entre  amplada  i  alçada  és  de  16:9,  podrem

determinar  que la  pantalla  mesura  68,63 cm d’amplada i  38,60 cm

d’alçada.

Activitat 2

En primer lloc es farà una breu ressenya sobre l’origen del metre patró que pot ser

punt de partida de petites recerques d’informació per part dels alumnes. Després es

proposaran tres activitats per fer a classe. 

Pocs mesos després de la Revolució Francesa l’Assemblea Nacional va decidir impulsar

l’establiment d’un sistema unificat de mesures aplicable “en tots els temps i per tots els

pobles” que facilités el progrés científic i el comerç i evités arbitrarietats. Després de

diversos estudis portats a terme per l’Acadèmia de Ciències, el dia 26 de març de 1791

l’Assemblea decideix  que “la  quarta part  d’un meridià terrestre es convertirà en la

unitat  real  de  mesura,  i  la  deumilionèsima  part  d’aquesta  longitud  serà  la  unitat

corrent”, atorgant el nom de  metre a la nova unitat (del grec  metron, mesura). Una

esplèndida definició que conjuga un referent planetari amb una longitud d’abast ben

humà simplement dividint per un nombre tan rodó com 10000000!

Ja Eratòstenes havia mesurat la mida del nostre planeta però, per fer possible una

definició precisa del nou patró de mesura, ara calia amidar la longitud del meridià amb

major precisió de la que mai s’havia aconseguit. Els treballs varen ser portats a terme

per dos astrònoms: Pierre-François André Méchain (1744 - 1804) i Jean Baptiste Joseph

Delambre (1749 - 1822). Calia mesurar un arc de meridià tan llarg com fos possible i

extrapolar després el resultat a tot el quadrant. Es va decidir mesurar sobre el terreny

el tram del meridià de París entre Dunkerque i Barcelona.

Per portar a terme aquetes mesures es feia servir la tècnica anomenada “triangulació”

consistent a calcular les longituds dels costats de tota una cadena de triangles partint

tan sols de la longitud d’un costat (anomenat “base” i mesurat amb gran precisió sobre

un terreny pla) i de la mesura dels angles. Aquests càlculs es feien gràcies a fórmules

trigonomètriques  de  resolució  de  triangles.  Els  vèrtexs  de  la  cadena,  anomenats

“vèrtexs geodèsics”, es prenien en llocs elevats (cims de muntanyes, campanars...) a fi

d’assegurar el necessari contacte visual per amidar els angles. Després les longituds

dels costats de la cadena de triangles es projectaven sobre el meridià. Aquesta fou una

de  les  més  formidables  aventures  científiques  de  la  història  de  la  qual  el  nostre



territori en fou protagonista. La imatge següent (extreta del llibre dels propis Méchain i

Delambre on exposaven els resultats dels amidaments) mostra una part de la cadena

de triangles entre Perpinyà i  Barcelona. Si s’observa amb atenció ben segur que hi

podrem localitzar indrets que ens resulten coneguts.

Gràcies a aquests mesuraments, el dia 10 de desembre el 1799 es va poder establir el

metre patró, aquesta unitat de mesura tan present a les nostres vides.

Més endavant, per millorar la precisió de les mesures, es varen fer noves operacions

d’amidament que varen portar les cadenes de triangles fins a Formentera. El mateix

Méchain  va  morir  a  Castelló  de  la  Plana,  l’any  1804,  en  el  transcurs  d’aquestes

operacions. Sobre el metre patró resultat d’aquests esforços es va construir el Sistema

Mètric Decimal que, a l’any 1960, va adoptar el nom de Sistema Internacional d’Unitats

(SI).  També s’han establert  noves definicions  del  metre  que li  atorguen una major

precisió però que substancialment respecten la mesura d’aquell primer metre patró.

Entorn a aquest tema es poden fer diverses accions pràctiques amb els alumnes:

 Eratòstenes  va  aconseguir  una  molt  bona  estimació  del  radi  de  la  Terra

comparant  l’ombra  que  fan  els  raigs  del  sol  un  mateix  dia  en  dos  indrets

diferents situats aproximadament en un mateix meridià. Es tracta de repetir

l’experiència d’Eratòstenes col·laborat amb altres centres. Així ho varen fer els

alumnes de 4t d'ESO dels instituts Blas Infante de Còrdova, Salvador Dalí de El

Prat de Llobregat i Montsacopa d'Olot i en varen deixar constància en un vídeo

que  es  troba  a  la  col·lecció  permanent  del  vídeoMAT:

https://www.youtube.com/watch?v=eQUlMpsf138&index=1&list=PL7u-

OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y

https://www.youtube.com/watch?v=eQUlMpsf138&index=1&list=PL7u-OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y
https://www.youtube.com/watch?v=eQUlMpsf138&index=1&list=PL7u-OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y


 Construcció  d’una  maqueta  per  representar  les  cadenes  de  triangles  d’una

triangulació.  Sobre  la  maqueta  es  poden mesurar  distàncies  i  angles  entre

“vèrtexs geodèsics”. La maqueta es pot fer, per exemple, amb guix posant a

sota paper o cartró, després es pot pintar o recobrir amb terra fixada amb cola.

La imatge mostra una maqueta d’aquest tipus.

Un pas més avançat seria que la maqueta reproduís una part del territori real.

Per fer-ho pot ser un bon ajut emprar el Google maps i l’eina que ofereix per

mesurar distàncies en línia recta:

 Treball de camp fent una petita triangulació real. Es tracta d’escollir una sèrie

de punts elevats i una base en una zona plana. A partir de la mesura directa de

la base sobre el terreny i de l’amidament dels angles del triangle format pels

observadors situats en l’extrem de la base i en un dels punts elevats, s’hauran

de calcular les longituds dels altres dos costats del primer triangle. Després,

prenent  com  a  base  un  dels  costats  calculats  i  mesurant  els  angles

corresponents,  es  podran  determinar  les  longituds  dels  costats  d’un  segon

triangle.  Així,  successivament,  es  podrà  anar  allargant  la  cadena.  Amb  la



mateixa eina del Google maps a què s’ha fet referència anteriorment es podrà

avaluar la precisió de les distàncies obtingudes. Cal assenyalar dos aspectes

clau:

- La  importància  de  mesurar  els  angles  amb  molta  cura  (hi  ha

goniòmetres escolars en el mercat i també es poden construir a classe)

ja que petits errors en aquestes mesures poden amplificar-se molt en

els resultats. 

- Els alumnes han de conèixer les tècniques bàsiques de resolució de

triangles o, alternativament i perdent molta precisió, emprar tècniques

de construcció gràfica a escala.

Activitat 3

En  commemoració  de  les  operacions  de  mesura  del  meridià  entre  Dunkerque  i

Barcelona, l’any 1992, es va inaugurar un monument en el centre de la plaça de les

Glòries de Barcelona consistent en el  perfil  d’un tall  de l’escorça de la  Terra entre

Dunkerque i Barcelona a escala 1:35000. Es tracta d’una construcció d’acer d‘uns 35

metres de llargada i uns 2 metres d’alçada, obra dels escultors François Scali i Alain

Domingo, obsequi de la ciutat de Dunkerque a la ciutat de Barcelona. La remodelació

de la plaça de les Glòries ha obligat a traslladar el monument i actualment (any 2014)

es troba a l’espai central de l’avinguda Meridiana davant del número 91. 

La proposta d’activitat consisteix a realitzar una sortida escolar (o complementar-ne

una altra) per visitar aquest monument. A continuació se suggereixen tres qüestions

que es poden plantejar entorn a aquesta visita:

1. A partir de les indicacions del monument calculeu la distància aproximada que

hi ha, en línia recta, entre Barcelona i Dunkerque. 

Sobre el monument hi consta que l’escala és de 1:35000. Així mateix,

en un costat, hi ha les mesures en metres i, en l’altre, les latituds. Els

metres  sobre  el  monument  són  uns  30,5  que,  a  escala  1:35000,

representen 1067500 m reals.

2. Esbrineu les latituds de Barcelona i de Dunkerque (en el monument no són

massa exactes) i calculeu la diferència de latituds.

Tenint en compte que hi ha diferents latituds dins de la mateixa ciutat,

prenem  com  a  latitud  de  Barcelona  41⁰  25’  i  com  a  latitud  de

Dunkerque 51⁰. La diferència entre les latituds és de  9⁰ 35’ = 9,583⁰.



3. Aplicant proporcions aproximeu la longitud de tot el quadrant de meridià si

suposem que el globus terrestre és perfectament esfèric.

Si  a  9,583⁰  correspon  un  arc  de  1067500  m  de  longitud,  a  90⁰

correspondrà una longitud de 10025566 m, propera als deu milions de

metres  esperats.  Un  error  degut,  en  part,  al  fet  que  la  Terra  és

aplanada.  La  mesura  real  del  quadrant  de  meridià  avui  se  sap  que

tampoc  coincideix  exactament  amb  els  deu  milions  de  metres  que

varen  calcular  Méchain  i  Delambre.  Tanmateix,  atenent  als  mitjans

amb  què  comptaven,  els  seus  càlculs  foren  extraordinàriament

precisos.

En el segon capítol del llibre ¿Es posible viajar con las matemáticas? del Grup Vilatzara

es proposen també diverses activitats escolars relacionades amb aquest monument.

Activitat 4

L’activitat  anterior  proposava  una  visita  real,  aquesta  activitat  planteja  una  visita

virtual. La proposta consisteix simplement a convidar els alumnes a fer una visita al

web del Buró Internacional de Peses i Mesures (BIPM), l’organisme internacional que

s’ocupa  de  l’estandardització  dels  patrons  i  els  procediments  de  mesura:

http://www.bipm.org/en/about-us/.

Si bé el text és en anglès i en francès i hi ha aspectes que superen en molt el nivell de

secundària aquesta visita (si és prou guiada) és interessant pel que té d’anar a cercar

informació a la font idònia. A continuació s’indiquen algunes pàgines d’aquest web on

es troben dades que poden ser significatives per als nostres alumnes:

 El Sistema Internacional d’Unitats té set unitats bàsiques que poden consultar-

se  a  http://www.bipm.org/en/measurement-units/.  També  hi  consten  les

definicions però algunes són tècnicament molt complicades i no cal aturar-s’hi

més enllà de l’actual definició de metre i del que la curiositat desitgi.

 El sistema de prefixos dels múltiples i submúltiples de les unitats està detallat a

http://www.bipm.org/en/measurement-units/prefixes.html.

 El quilogram (kg) és una unitat fonamental del Sistema Internacional d’Unitats

i, en canvi, en el seu nom incorpora un prefix. Un fet sorprenent les raons del

qual  es  poden trobar a  http://www.bipm.org/fr/measurement-units/history-

si/name_kg.html 

 A  la  pàgina  http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-3-

4.html s’estableix el format dels nombres decimals i s’indica que, per tal de

separar  la  part  entera  de  la  part  decimal,  cal  posar  una  coma  o  un  punt

http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-3-4.html
http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-3-4.html
http://www.bipm.org/fr/measurement-units/history-si/name_kg.html
http://www.bipm.org/fr/measurement-units/history-si/name_kg.html
http://www.bipm.org/en/measurement-units/prefixes.html
http://www.bipm.org/en/measurement-units/
http://www.bipm.org/en/about-us/


(alineats sempre a la part inferior del nombre). També s’especifica que no es

poden emprar punts o comes per separar les unitats de mil o de milió i que, en

tot  cas,  pot  intercalar-s’hi  un  petit  espai  de  separació  entre  les  xifres  per

facilitar la lectura.

 A l’expressar mesures sempre cal deixar un espai entre el nombre i la unitat de

mesura que el segueix. L’única excepció a aquesta regla és en l’ús de mesures

angulars ⁰ ‘ ‘’ que se situen immediatament després del valor numèric. A la

pàgina  http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-3-3.html

es poden trobar aquestes normes.

Pot  semblar  que  aquesta  activitat  exploratòria  té  un  interès  relatiu.  Tanmateix  és

important que l’alumne prengui consciència que hi ha un sistema ben determinat de

normes  per  escriure  els  valors  i  les  unitats  de  mesura,  establert  i  regulat  per  un

organisme internacional. Un bonic contrapunt a la intractable diversitat de mesures

que s’observava en l’activitat 1.

Continguts més rellevants que es tracten:

El Sistema Mètric Decimal i el Sistema Internacional d’Unitats. Mesures anteriors al

SMD, equivalències. Necessitat d’unificar les unitats de mesura. Trets de la història del

SMD i del SI. Unitats bàsiques del SI. Prefixos per construir múltiples i submúltiples.

Escriptura  de resultats  de mesuraments.  Resolució  de triangles,  mesures  directes  i

indirectes  de  longituds,  mesures  angulars.  Idea  del  que  significa  la  tècnica  de

triangulació en el camp de la geodèsia.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Els  reptes de l’activitat  1,  la  visita de l’activitat  3 i  la  pressa de consciència de les

matemàtiques implicades en l’establiment del SMD i del SI poden contribuir a treballar

la  competència  8  de  la  dimensió  de  connexions  (Identificar  les  matemàtiques

implicades en situacions properes  i  acadèmiques i  cercar  situacions que es  puguin

relacionar amb idees matemàtiques concretes). Les tasques més pràctiques i de camp

que  proposa  l’activitat  2  requereixen  un  treball  d’equip  i  poden  contribuir  a

desenvolupar  la  competència  11  de  la  dimensió  de  comunicació  i  representació

(Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement

a partir d’idees matemàtiques). 

Comentaris i referències:

Es tracta d’una proposta extensa que conté una part històrica i una part d’activitats

pràctiques (resolució de reptes, construcció d’una maqueta, treball amb Google maps,

http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-3-3.html


exploració d’una web, una triangulació sobre el terreny, una visita a un monument de

Barcelona...).  No  cal  realitzar  totes  les  activitats,  el  criteri  de  cada  docent  farà  la

selecció de les que millor s’ajustin als seus propòsits didàctics.



Proposta d’activitat

Títol:   Pràctica  contextualitzada  de  la  mesura  a  través  de  tres  verbs:  rectificar,

quadrar i cubicar

Imatge:

    

Agrupament:

Sembla adequat fer per parelles totes les activitats d’aquesta proposta llevat de la que

porta per títol Descripció d’un policub dins de l’apartat de cubicar que s’hauria de fer

en equips de 4 o 5 alumnes.

Material:  

Mapes a escala (per exemple 1:50000), fil, agulles, regle graduat, paper vegetal. Accés

al Google maps i al GeoGebra. Cubs encaixables (Multilink).

Descripció:

Mesurar  és  avaluar  una  magnitud  per  comparació  amb  una  unitat.  En  el  cas  de

longituds aquesta comparació es fa amb una unitat lineal i, per tant, cal “posar recta”,

rectificar, la longitud. En dimensió dos la comparació es fa amb un quadrat unitat. La

mesura  de l’àrea  d’una regió plana consisteix  a  comptar  quants  quadrats unitat  hi

caben i  quadrar  una figura  és trobar un quadrat l’àrea del qual sigui igual a la de la

figura. A l’espai la comparació es fa amb un cub unitat i calcular un volum serà comptar

cubs unitat, cubicar. Rectificar, quadrar i cubicar són tres verbs intuïtivament molt rics

que descriuen l’essència del que significa mesurar i que conviden a portar-los a classe a

través d’activitats pràctiques. A continuació es proposa una activitat contextualitzada

que il·lustra cadascun d’aquests verbs.

Rectificar



En matemàtiques rectificar un arc de corba és calcular la seva longitud. Les corbes que

es poden mesurar s’anomenen corbes rectificables. Precisament una de les accepcions

que recull el diccionari de l’IEC per al verb rectificar és “determinar la longitud d’un arc

de corba“. I també inclou una altra accepció ben intuïtiva: “Fer recta alguna cosa”. La

següent activitat exemplifica molt bé la idea de rectificar una corba. 

Donem a cada parella d’alumnes un mapa a escala, agulles i fil i els demanem que

estimin  la  llargada  d’algun  dels  elements  representants:  un  tram  de  costa,  una

carretera, un riu, un camí (si és un mapa de detall)... Se’ls proposa d’estendre el fil

sobre el tram que es vol mesurar fixant-lo amb agulles (si es mulla una mica, el fil serà

més  fàcil  d’adaptar  al  contorn).  Un  cop  resseguit  amb  cura  tot  el  tram  tallem

exactament  el  fil,  l’alliberem  de  les  agulles  i  el  tensem  per  posar-lo  recta  (el

rectifiquem!). Després tan sols queda mesurar-lo amb el regle graduat i aplicar l’escala

per obtenir una estimació de la longitud buscada.

La fotografia següent mostra aquesta idea amb un fil fixat amb agulles que ressegueix

el tram de la costa de Girona entre el Cap de Barra, a l’Estartit, davant de la Meda

Gran, i el Cap de Begur. El mapa està a escala 1:50000. 

Un  cop  rectificat,  la  longitud  del  fil  és  de  34,5  cm  que,  atesa  l’escala,  dóna  una

estimació de 17,25 km per aquest tram de costa. És important assenyalar que tan sols

obtenim estimacions!

A continuació convidem als  alumnes a fer  el  mateix  amidament  emprant  l’eina  de

mesura  del  Google  maps  que  és  molt  gràfica  i  que  sembla  reproduir  el  mateix

procediment que hem fet amb fil i agulles. Primer s’haurà d’ubicar clarament sobre el

mapa el tram que es vol mesurar i després s’haurà d’anar ajustant un “fil virtual” al

llarg  del  contorn.  És  molt  interessant  ampliar  el  mapa  per  anar  aconseguint

ajustaments més precisos. La imatge següent mostra un tram de l’amidament fet amb

Google maps. Fent ampliacions es poden afegir nous puntets per anar ajustant més i

més el perfil de la costa (com si anéssim clavant noves agulles). 



En  aquest  cas  (fins  el  nivell  d’ajustament  a  què  hem  arribat)  s’ha  obtingut  una

estimació  per  a  la  longitud  de  17,15  km,  significativament  propera  a  l’estimació

obtinguda amb el fil. És interessant observar que, si la imatge fos infinitament precisa,

no s’acabaria mai d’aconseguir ajustar del tot. Una reflexió sobre mesurabilitat que

justifica el fet que parlem d’estimacions i que obre les portes al món dels fractals.

Quadrar

Quadrar una figura  és trobar un quadrat l’àrea del qual sigui igual a la de la figura i,

sovint,  el  mot  quadratura s’utilitza  per  fer  referència  al  càlcul  d’una àrea.  Així,  en

anàlisi numèrica, els mètodes de quadratura són procediments per al càlcul d’integrals

definides  que,  en  una variable,  equivalen al  càlcul  d’àrees  de  recintes  limitats  per

corbes. Això sembla lògic si pensem que el quadrat unitat és el patró de comparació en

la mesura de superfícies.

Emprant aquesta idea es pot plantejar una activitat a classe basada en quadricular una

superfície i comptar quadrats. Donem als alumnes un mapa i, treballant per parelles,

els demanem que assenyalin una zona clarament definida de la qual es proposaran

estimar l’àrea. Atenent a l’escala del mapa es pot establir un “quadrat bàsic” del qual

es conegui la superfície (observis que, per aquests quadrats,  no seria propi emprar

l’expressió “quadrat unitat”). Els mapes que expressen l’escala gràficament van molt

bé per fer-ho. És important tenir en compte que, en treballar superfícies, s’ha d’elevar

al quadrat la relació que expressa l’escala. Després es quadricularà el mapa (es pot

dibuixar la quadrícula sobre paper vegetal i superposar-la al mapa) per tal de comptar

quants “quadrats bàsics” caben en la zona seleccionada. Si es multiplica el nombre de

“quadrats bàsics” per la seva àrea s’obtindrà una estimació de la superfície que es

busca. Novament cal assenyalar el fet que es tracta d’una estimació ja que els límits de



la  zona  que  es  mesura  normalment  no  coincidiran  amb  les  línies  exactes  de  la

quadrícula i caldrà fer compensacions.

Aquesta activitat es pot fer de manera més àgil  capturant una pantalla  del Google

maps, incorporant-la al GeoGebra i dibuixant-hi la quadrícula amb les eines d’aquest

programa. La imatge següent mostra la zona del Delta de l’Ebre sobre la qual s’hi ha

dibuixat una quadrícula

Observant l’escala gràfica que hi ha a la part inferior dreta (que indica 5 km), es pot

deduir que cada quadrat d’aquesta quadrícula correspon a 1,5625 km2. A partir d’aquí,

delimitant clarament la zona que es vol amidar (per la part interior es pot prendre com

a límit  la  carretera  que uneix  l’Ampolla  i  Sant  Carles  de la  Ràpita  )  i  comptant  el

nombre de quadrats (amb les compensacions que calgui fer en els límits), es podrà

deduir una estimació de l’àrea de la zona. Malgrat que, a la pràctica, poden obtenir-se

resultats  força  ajustats  a  la  realitat,  és  interessant  fer  observar  als  alumnes  les

diverses  fonts  d’imprecisió  que  afecten  al  procediment:  la  definició  del  contorn,

l’amplitud de la zona, el comptatge del nombre de quadrats, la mesura real d’un dels

quadrats de la quadrícula deduïda a partir de l’escala gràfica... 

Cubicar

Segons el diccionari de l’IEC cubicar és “determinar el volum d’un cos coneixent les

seves dimensions“. És un mot molt gràfic si es té en compte que mesurar el volum d’un

cos significa  comparar-lo  amb el  d’un cub unitat,  com si  es  tractés  de comptar  el

nombre de cubs que hi caben. Malgrat que és un verb molt bonic, actualment s’usa tan

sols en camps molt específics: a la industria forestal en referència al càlcul de volums



de fusta i en el motociclisme en referència a les cilindrades de les motos: “Aquesta

moto cubica 250 cm3”.

Un  bon  material  per  visualitzar  cossos  formats  únicament  per  cubs  (anomenats

policubs) són els cubets encaixables com els que es mostren en la imatge següent, un

dels materials més polivalents per a la classe de matemàtiques. 

Tot seguit s’apunten tres exemples del seu ús en el camp de la geometria:

 Càlcul  de  volums  de  policubs  prenent  com  a  unitat  un  cub.  Inicialment

calcularem  volums  d’ortoedres  observant  que  el  nombre  de  cubs  que  els

formen és es resultat de multiplicar alçada per amplada i per llargada. Després

emprarem peces més irregulars per tal de deduir el nombre de cubs sense

comptar-los.  També  es  poden  treballar  les  àrees  laterals  i  la  suma  de  les

arestes.

 Descripció d’un policub. Es formen dos equips de 4 o 5 alumnes cadascun i se

separen de manera que no tinguin contacte visual entre ells. Es dóna al primer

grup  una  peça  policúbica  amb  una  forma  irregular  i  es  demana  que  la

descriguin a l’altre equip per tal que puguin construir-ne una d’idèntica (primer

sense atendre als colors i després ja tenint-los en compte). Descobriran que,

sorprenentment,  no  és  gens fàcil  i  que,  fins  i  tot  quan sembla  que  tot  ha

quedat clar, en comparar la peça original amb la peça construïda hi ha moltes

diferències.  És  una activitat  que crea la  necessitat  d’establir  un sistema de

codificació  que  permeti  una  comunicació  eficient  (per  exemple  emprant

coordenades enteres a l’espai).

 Identificació  de  les  projeccions  planes d’un  policub:  alçat,  planta  i  perfil.  I,

viceversa, construcció d’un policub a partir de les seves projeccions planes.

Continguts més rellevants que es tracten:



Càlcul  de  longituds,  àrees  i  volums.  Escales.  Visualització  de  cossos  a  l'espai.

Projeccions planes. Raonament geomètric.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Aquesta  proposta  d’activitat  permet  treballar  especialment  la  competència  2 de la

dimensió  de  resolució  de  problemes  (Emprar  conceptes,  eines  i  estratègies

matemàtiques  per  resoldre  problemes)  i  la  competència  8  de  la  dimensió  de

connexions  (Identificar  les  matemàtiques  implicades  en  situacions  properes  i

acadèmiques i  cercar  situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques

concretes).  Si  es treballa  amb Google maps i  amb GeoGebra s’estarà contribuint  a

desenvolupar  la  competència  12  de  la  dimensió  de  comunicació  i  representació

(Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i

estructurar idees o processos matemàtics).

Comentaris i referències:

Aquestes  activitats  treballen  molt  directament  el  sentit  del  que  significa  mesurar

longituds,  àrees  i  volums  com  a  comparació  amb  una  unitat,  i  entronquen  amb

interessants referents històrics. Així, per exemple, a classe es pot citar el  problema de

la quadratura del cercle o indicar que la comparació entre línia corba i línia recta ja

s’estudia en un tractat sobre rectificació de corbes que va escriure Pierre de Fermat

l’any  1659:  De  linearum  curvarum  cum  lineis  rectis  comparatione  dissertatio

geometrica

Sobre les activitats de rectificar i de quadrar a l’ARC hi ha un element que també pot

ser  útil: Mesura  de  longituds  i  d’àrees  amb  fil  i  paper  vegetal  quadriculat

(http://apliense.xtec.cat/arc/node/1265).  Com  a  complement  de  les  activitats  amb

policubs són interessants alguns applets de l’excel·lent pàgina web del Freudenthal

Institut:  http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/en/ (Guess  the  view,

Cube houses, Profile viewer).

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/en/
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1265


Proposta d’activitat

Títol:  Mesurem π i mesurem amb π

Imatges:

          

Agrupament:

Les diverses activitats que es proposen aconsellen diferents agrupaments. L’activitat 1

es pot fer en parelles, posant després en comú dels resultats. L’exploració que proposa

l’activitat  2  es  pot  fer  individualment  o  en parella  i  la  presentació  final  del  vídeo,

conjuntament. L’activitat 3 es pot fer individualment però ajuntant desprès tots els

triangles de Reuleaux per portar a terme l’experiment de fer-los rodar. L’activitat 4

proposa una acció conjunta de tot el centre. I les dues últimes activitats es podrien fer

en parelles, preservant un cert espai de reflexió personal.

Material:  

Objectes cilíndrics rígids i tan grans com sigui possible (una cassola, un pot, una llauna

d’olives, un tub gruixut...), un tros llarg de cordill fi, unes estisores, una cinta mètrica,

un regle graduat, cartró i compàs. També s’utilitzarà el GeoGebra.

Descripció:

El fet que la divisió entre la longitud de qualsevol circumferència i el seu diàmetre sigui

el nombre π  li atorga un paper clau en el món de les figures rodones. Aquest fet i la

seva  irracionalitat  l’han  convertit  en  un  dels  més  coneguts  habitants  del  territori

matemàtic. Aquesta proposta presenta diverses activitats per apropar els alumnes de

l’ESO al nombre π.

Activitat 1



No per  conegut  ens  hauria  de  deixar  de  meravellar  el  fet  que  la  relació  entre  la

longitud d’una circumferència i el seu diàmetre sigui constant. Aquesta activitat pretén

posar  de  manifest  experimentalment  aquesta  constància,  descobrir  el  nombre  π  i

aproximar-lo per un mètode de caire geomètric.

Demanarem que cada parella d’alumnes porti un objecte cilíndric rígid i tan gran com

sigui possible (una cassola, un pot, un got, una plata...). També disposaran d’un tros

llarg de cordill fi, d’unes estisores i d’una cinta mètrica. Amb aquest material farem les

següent  operacions  que  estan  més  detallades  en  l’element  de  l’ARC  Descobrim pi

(http://apliense.xtec.cat/arc/node/203): 

1. Mesurarem, amb la major precisió possible, el diàmetre de l’objecte cilíndric

que la parella hagi portat.

2. Enrotllarem  el  cordill  entorn  del  cilindre  fent  8  voltes  ben  ajustades  com

mostra la imatge. 

3. Tallarem el cordill just en el punt en què faci les 8 voltes, el desenrotllarem,

l’estendrem en línia recta i  el  doblegarem sobre sí  mateix  tres vegades.  La

longitud resultant serà la de la circumferència. 

4. Tallarem el tros de cordill i el mesurarem amb molta cura.

5. Dividirem  la  longitud  de  la  circumferència  obtinguda  entre  la  longitud  del

diàmetre  que  s’ha  mesurat  prèviament.  El  resultat  d’aquesta  divisió  serà

l’aproximació que buscàvem de π.

Totes  les  parelles  obtindran un  valor  semblant  per  a  π (llevat  de petits  errors  de

mesura), independentment de si el cilindre de partida és més gran o més petit. 

Hauríem de procurar transmetre a l’alumnat la meravella que representa la regularitat

que s’acaba de descobrir!

Serà  bo comparar  els  resultats  obtinguts  pels  diferents  equips  i  valorar  la  precisió

assolida. Es pot prendre la seva mitjana com a una millor aproximació.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/203


Fet  aquest  descobriment  convé  deixar-ne  constància  escrita  perfilant  acuradament

l’expressió de la regularitat observada. Si es vol encara pot formalitzar-se la propietat a

través d’una expressió del tipus
l
d
=π , essent  l la longitud de la circumferència id  el

seu diàmetre. 

S’ha optat per fer 8 voltes per què, amb tres doblecs, ja obtenim el cordill  amb la

longitud de la  circumferència.  També podem donar un nombre arbitrari  de voltes,

mesurar tot el cordill i dividir el resultat entre aquest nombre per obtenir la longitud

de  la  circumferència.  Aquests  procediments  que  prenen vàries  voltes  es  proposen

minimitzar els errors de mesura.

Observis  que,  amb  aquestes  accions,  s’ha  seguit  un  cicle  d’experimentació,

descoberta, conceptuació i formalització que contribueix a una millor comprensió del

sentit del nombre π. Cal fer notar als alumnes que l’experiència que s’ha realitzat ens

ha mostrat una regularitat però que no ens l’ha demostrada i ens ha descobert π  però

no ens ha demostrat que el valor obtingut sigui el correcte.

Activitat 2

Plantegem un repte als alumnes!

Imaginem que la Terra fos una esfera perfecte i que posem una cordill al seu

voltant tot seguint un meridià. Serà un cordill ben llarg, d’una mica més de 40

milions de metres! Afegim un metre a aquest cordill  i  el tornem a col·locar

entorn a la Terra. Ara ja no s’ajustarà tant. El situem de manera que la seva

distància a la superfície de la Terra sigui sempre la mateixa. Quedarà un petit

espai entre la circumferència original i l’ampliada. Realment sembla que serà

molt petit! Tanmateix ens podem preguntar: Hi podrà passar una formiga? Hi

podrà passar un ratolí? Hi podrà passar un gat?

Calculem-ho!

Si anomenem  r  al  radi de la circumferència original la seva longitud serà  2πr  i  si

anomenem  R al  radi de la circumferència ampliada la seva longitud serà  2πR.  Ens

estem preguntant si en un espai de R−r hi podrà passar una formiga, un ratolí o un

gat.



Donat que hem afegit un metre a la circumferència original per donar l’ampliada, es

complirà  que  2πR=2πr+1.  Dividint  entre  2π  es  tindrà  que  R=r+
1
2 π

 o,

equivalentment,  R−r=
1
2π

 . Així acabem de deduir que la diferència entre els dos

radis serà de  
1
2π
≈0,16m=16cm .  Probablement per un espai de 16 cm hi podrà

passar un gatet. És un resultat sorprenent!

Tanmateix el més sorprenent és que aquesta distància entre les dues circumferències

no depèn de si la circumferència inicial és més o menys gran, serà la mateixa per la

Terra que per a un objecte circular petit. Podem comprovar-ho per a diversos objectes:

una tapadora, un tub, una columna, una ampolla... o, fins i tot, una circumferència

dibuixada al terra. Si posem un cordill al seu voltant, l’estirem, hi afegim un metre de

cordill i el tornem a col·locar entorn a la circumferència original procurant guardar una

distància  uniforme,  observarem  que,  en  tots  els  casos,  aquesta  distància  és

d’aproximadament 16 cm!

Caldrà  molta  cura  en col·locar  el  cordill  ampliat  per  tal  d’aconseguir  una distància

constant  amb  la  circumferència  original.  Aquesta  operació  és  aproximada  i  pot

comprometre la precisió del resultat. Tanmateix continua essent sorprenent que, en

tots els casos la distància sigui  la mateixa, com si  de nou es fes notar la presència

constant de π.

Es  pot  acabar  aquesta  activitat  veient  i  comentant  conjuntament  el  vídeo  que  els

alumnes  de  l’institut   Pere  Fontdevila  de  Gironella  varen  presentar  al  projecte

vídeoMAT:  Variaria molt  el  radi de la  Terra si  augmentés 10 metres de perímetre?

(https://www.youtube.com/watch?v=Qy_2v8-fenc&list=PL7u-

OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y&index=2)

Activitat 3

https://www.youtube.com/watch?v=Qy_2v8-fenc&list=PL7u-OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qy_2v8-fenc&list=PL7u-OLF_IPJ0nN86tTsXZuoP_jkWZJ13Y&index=2


Es  pot  iniciar  l’activitat  preguntant  si  hi  ha  figures  planes  que  tinguin  amplada

constant. Probablement els alumnes respondran que el cercle té amplada constant i

potser s’aventuraran a conjecturar que és l’única figura d’amplada constant.  Doncs

aquesta activitat ens farà conèixer una figura d’amplada constant diferent del cercle.

Cada alumne pren un full de cartró gruixut i hi dibuixa un triangle equilàter de 12 cm

de costat, per exemple (convé que tots els triangles siguin iguals). Després es pren un

compàs  i,  fixant  el  centre  en  un  dels  vèrtexs  del  triangle,  es  traça  un  arc  de

circumferència que passi pels altres dos vèrtexs. Repetint l’operació per a cadascun

dels tres vèrtexs s’obtindrà una figura com la següent:

Aquest  és  l’anomenat  triangle  de  Reuleaux  en  honor  al  seu  inventor,  l’enginyer

alemany Franz Reuleaux (1829-1905). A partir de la construcció feta es pot observar

que la seva amplada és constantment igual a la longitud c del costat del triangle. 

Demanarem que cada alumne retalli la seva làmina de cartró seguint el contorn del

triangle de Reuleaux i així disposarem de tot un conjunt de triangles iguals. Posem

drets aquests triangles sobre una taula recolzant-hi suaument un full de cartró en la

part superior,  paral·lel  a la taula. Observarem que, en fer girar els triangles com si

fossin les rodes d’un vehicle, el full  de la part superior no canvia la seva altura,  el

mateix que passaria si aquestes estranyes rodes fossin circulars. Una bonica mostra

empírica de que l’amplada dels triangles de Reuleaux és constant.

L’amplada constant dels  triangles de Reuleaux els  fa  útils  en molts de camps.  Dos

exemples:

 Es tracta d’una forma molt adequada per a les tapes de clavegueres (o altres

canalitzacions subterrànies) degut a què un cop tretes no tenen cap posició en

la qual, accidentalment, podrien caure a dins. Això mateix passa amb les tapes

circulars però no amb les quadrades que podrien entrar dretes en diagonal.

 Amb broques en forma de triangle de Reuleaux, girant sobre trepants especials

en els quals  l’eix  de rotació també fa un moviment cíclic, s’aconsegueix fer

forats quasi quadrats.

Els caramels  Smint o algunes monedes britàniques són exemples de presència dels

triangles de Reuleaux en objectes reals.



Familiaritzats  ja  amb  el  triangle  de  Reuleaux  ara  podem  proposar  de  calcular  la

longitud del seu perímetre en funció de l’amplada constant  c. No és difícil tenint en

compte que el contorn està format per tres arcs de circumferència de radi c  cadascun

dels quals és una sisena part de la circumferència completa. Així es deduirà que el

perímetre P del triangle de Reuleaux d’amplada c  és P=πc (és l’anomenat teorema

de Barbier). Un resultat certament curiós tenint en compte que una circumferència de

diàmetre c  té el mateix perímetre!

Aquesta relació entre el triangle de Reuleaux i el nombre π  es vol posar simbòlicament

de manifest en el disseny que va crear el professor Josep Rey per a l’anomenat “pi de

pi”, el guardo que es lliura cada any als guanyadors del projecte vídeoMAT:

Ja amb un altre nivell de dificultat (però tampoc molta!) es pot demanar als alumnes

que calculin l’àrea A d’un triangle de Reuleaux d’amplada constant c. Així es trobarà

que A=
π−√3
2

c2.

Una construcció semblant a la que hem fet amb un triangle equilàter per convertir-lo

en un triangle  de Reuleaux pot  fer-se  amb qualsevol  polígon  regular  d’un nombre

senar  de  costats.  Així  s’obtenen  els  polígons  de  Reuleaux  que  també  són  figures

d’amplada constant. Aquesta família de figures són una bona demostració que el fet

que una figura sigui d’amplada constant no vol dir que hagi de ser necessàriament un

cercle.

Activitat 4

El  nombre  π  ha  seduït  a  generacions  i  generacions  de  matemàtics:  per  la  seva

presència en geometria, per la seva irracionalitat que implica una expressió decimal

amb infinites xifres no periòdiques, per la presència de qualsevol seqüència finita de

nombres  dins  dels  seus  decimals,  per  la  “carrera”  per  determinar  més  i  més

decimals....  En la Bíblia ja hi ha passatges (1 Reis 7, 2-3 i 2 Cròniques 4, 2) d’on es

dedueix una aproximació π ≈3.  De les tauletes de Susa es dedueix que, a la civilització



babilònica, s’utilitzava una aproximació  π ≈
25
8

=3,125. En el papir egipci Rhind que

es conserva en el British Museum i que data aproximadament del 1650 aC apareix un

càlcul d’on pot deduir-se una valor π ≈
256
81
≈3,16. L’element de l’ARC Aproximacions

al nombre pi: el mètode d’Arquimedes per aproximar el nombre pi (aprox. 287 a C –

aprox. 212 a C) (http://apliense.xtec.cat/arc/node/420) permet resseguir una part de

l’esforç que, al llarg de la història, s’ha fet per aproximar, tan com sigui possible, el

valor de  π. 

El dia 14 de març (en la forma anglosaxona d’expressar les dates 3/14) s’anomena “dia

pi” i  es  fan a tot  el  món petits  actes entorn a aquest  meravellós  nombre.  Al  web

http://www.piday.org/  es pot trobar informació sobre aquesta jornada. És una bonica

oportunitat per celebrar una diada matemàtica en el centre.

Activitat 5

Ens proposem construir amb GeoGebra les següents figures i, en cada cas, calcular el

seu perímetre i la seva àrea:

               

http://www.piday.org/
http://apliense.xtec.cat/arc/node/420


El  fet  de construir  prèviament la  figura amb GeoGebra permet descobrir  com està

formada i facilita els càlculs posteriors del perímetre i de l’àrea en els quals el nombre

π  hi jugarà un paper important.

Activitat 6

Ara ens proposem emprar el nombre  π  per a fer càlculs de mesures indirectes en

quatre  exemples  extrets  de  contextos  reals.  Malgrat  que  els  enunciats  que  es

presenten aporten totes les dades que fan falta, el més interessant és que siguin els

propis  alumnes  els  que  busquin  la  informació  que  creuen  necessària  a  partir  d’un

plantejament inicial molt obert.

 1

Un dels  monuments  més  típics  de  la
ciutat de Brussel·les és l’ Atomium, una
construcció  a  mig  camí  entre
l’arquitectura  i  l’escultura.   Construït
en ocasió de l’Expo de 1958, té 102 m
d’alt i està format per 9 esferes d’acer
de 18 metres de diàmetre cadascuna,
unides  entre  elles  reproduint
l’estructura  d’un  cristall  de  ferro
ampliat  165  mil  milions  de  vegades.
Quin és el volum de cadascuna de les
esferes que formen l’Atomium?

 2

Sobrevolant  els  Estats  Units  és  fàcil
veure  una  imatge  com  la  que
acompanya  aquest  text  en  la  qual
s’observen  enormes  camps  circulars.
Aquesta  forma  facilita  el  reg
mitjançant un llarg tub que gira entorn
a un eix situat al centre del cercle. La
llargada  d’aquest  tub  (que  coincideix
amb el radi del cercle) pot arribar fins
a 500 metres.  Si  suposem que,  en el
cas de la imatge, aquesta longitud és
de 400 metres. Quina serà la superfície
d’aquests camps circulars?

1 Imatge de Rock Cohen etiquetada per a la seva utilització no comercial.

2 Imatge de Wikipedia etiquetada per a la seva utilització no comercial.



3

Una sitja  és un dipòsit  amb una part
superior  cilíndrica  i  una  part  inferior
cònica destinat a l'emmagatzematge i
la  conservació  de  cereals,  farratges,
ciments...  que  són  carregats  per  la
seva part superior i descarregats per la
seva part inferior.

Ens  proposem
construir  una  sitja
de  les  mides  que
s’especifiquen  en
l’esquema adjunt.

Quin volum de gra
podrà contenir?

Quina  serà  la
superfície  total  de
les seves parets?

Les  fotografies  adjuntes  mostren una
pilota  de  futbol,  una  bola  de  billar  i
una  pilota  de  futbolí.  Les  pilotes  de
futbol  tenen  un  diàmetre
d’aproximadament 22 cm, les boles de
billar tenen un diàmetre de 61,5 mm i
les  pilotes  de  futbolí  tenen  un
diàmetre de 34 mm.

Podríem calcular quin és el  volum de
cadascuna?

Observem que el diàmetre de les boles
de billar és una mica menys del doble
del diàmetre de les pilotes de futbolí.
Voldrà dir això que el volum d’una bola
de  billar  serà  una  mica  menys  del
doble  del  volum  d’una  pilota  de
futbolí?  Per  què passa això? Quantes
pilotes  de  futbolí  necessitaríem  per
aproximar-nos al volum d’una bola de
billar?

3 Imatge de Scott Davis etiqueta per a la seva utilització no comercial.



Continguts més rellevants que es tracten:

El nombre π, descoberta com a constant i aproximació al seu valor. Figures d’amplada

constant. Construccions geomètriques. Figures i cossos rodons i els seus perímetres,

àrees i volums.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Algunes activitats (especialment la 2, la 5 i la 6) permeten treballar les competències

de la dimensió de resolució de problemes. El fet d’establir relacions entre els blocs de

mesura, espai i forma i numeració i càlcul reforça la competència 7 de la dimensió de

connexions (Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques

per  analitzar  situacions  i  per  raonar).  Les  activitats  2  i  6  poden  contribuir  a

desenvolupar  la  competència  8  de  la  dimensió  de  connexions  (Identificar  les

matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que

es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes). La proposta de l’activitat 4

ofereix una excel·lent oportunitat per avançar en la competència 11 de la dimensió de

comunicació  i  representació  (Emprar  la  comunicació  i  el  treball  col·laboratiu  per

compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques).

Comentaris i referències:

Les activitats 1, 2 i 3 tenen components experimentals que caldrà realitzar amb molta

atenció. En el cas de la primera activitat convé fer els mesuraments amb especial cura

per tal de minimitzar tant com sigui possible els errors en el càlcul de π. Precisament el

fet  de no donar una única  volta al  cilindre  és per  aconseguir  major  precisió  en el

resultat. 

Així com les primeres activitats es proposen descobrir i aproximar el nombre  π, les

dues últimes pretenen aplicar-lo,  sigui  en el càlcul  de perímetres i  àrees de figures

planes, sigui a situacions reals.

L’activitat  4  proposa  la  celebració  d’una  jornada  matemàtica  a  nivell  de  centre

aprofitant l’anomenat “dia pi” (el 14 de març). Es tracta d’una acció que depassa l’aula,

que  implica  moltes  persones  i  que  requereix  acords  de  departament  i  de  centre.

Tanmateix aquest tipus d’esdeveniments són oportunitats per mostrar una cara de les

matemàtiques més lúdica i  oberta que la que es projecta normalment a classe. Els

propis  alumnes  poden  preparar  estands  per  presentar  als  altres  companys,  amb

trencaclosques, jocs d’enginy, objectes curiosos..., es poden exposar murals realitzats

com a treballs de classe o pòsters, es poden projectar vídeos matemàtics, es poden fer

petites competicions (per exemple de tangram)... Tot un món de possibilitats per crear

un “bon ambient matemàtic” en el centre.





Proposta d’activitat

Títol: Perímetres i àrees, àrees i volums

Imatge:

      

Agrupament:

Les activitats d’experimentació amb material es poden fer conjuntament llevat de la

construcció i exploració dels dos cilindres que pot ser millor fer-la per parelles. També

sembla adequat treballar per parelles en les dues parts en què s’utilitza el GeoGebra

per tal de convidar a contrastar opinions sobre estratègies de construcció.

Material:  

Una plantilla per construir triangles isòsceles (com la que es descriu més endavant),

una  placa  de  suro  per  clavar-hi  la  plantilla,  xinxetes,  cordill  fi,  fulls  DIN  A4,  cinta

adhesiva, crispetes o granets de cereals...  També s’utilitzarà el GeoGebra o un altre

programa de geometria dinàmica.

Descripció:

A vegades alguns alumnes consideren erròniament, de manera més o menys explícita,

que dues figures planes d’igual perímetre tenen la mateixa àrea i  que dos cilindres

d’igual àrea lateral tenen el mateix volum. A continuació es plantegen tres preguntes

que conviden als  alumnes a realitzar exploracions pràctiques per tal de concretar i

argumentar respostes que modifiquin aquestes idees prèvies.

 Dos rectangles amb el mateix perímetre ha de tenir la mateixa àrea? 

En les propostes corresponents al bloc de canvi i relacions ja s’ha  comentat

una  activitat  entorn  a  la  resposta negativa a  aquesta  pregunta  que es  pot

il·lustrar construint diversos rectangles amb un fil nuat com mostra la imatge.



Aquesta  activitat  també  s’explica  en  un  element  de  l’ARC:

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29113.

És interessant proposar als alumnes de fer una simulació amb GeoGebra que

permeti construir rectangles que tinguin un perímetre donat. Si s’anomena  s
al semiperímetre, és evident que la longitud de la base del rectangle sempre

haurà d’estar en l’interval [0 , s ]. La construcció es pot fer representant aquest

interval i fent moure sobre ell un punt P que assenyali l’extrem de la base, com

es mostra en la imatge següent.

En la finestra algebraica del GeoGebra s’indicaran les àrees dels rectangles i,

movent el punt P,  s’observarà que s’assoleixen valors entre 0 (quan P estigui

sobre els extrems) i 
s2

4
 (quan P estigui a la meitat del segment, cas que donarà

un quadrat). Si s’anomena b a la variable que representa la longitud de la base

del rectangle es tindrà que Àrea (b )=b(s−b).

 Dos triangles isòsceles amb el mateix perímetre han de tenir la mateixa àrea? 

Per tal de descobrir la resposta negativa a aquesta pregunta es poden fer dues

activitats d’experimentació:

1. Nuar un petit cordill sobre si mateix i col·locar-lo tensat amb tres xinxetes

sobre  una  plantilla  com  la  de  la  primera  de  les  imatges  següents,  de

manera  que  les  dues  xinxetes  de  la  base  estiguin  sobre  punts  de  l’eix

horitzontal equidistants del punt central i la tercera xinxeta estigui sobre

l’eix  vertical  a  l’altura  necessària  per  tal  que  el  fil  quedi  tensat,  com

mostren les imatges:

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29113


   

      

La  base d’aquests  triangles  isòsceles  té  longitud entera  (2,  4,  6,  8  i  10

respectivament). Es pot convidar als alumnes a mesurar l’altura en cada

cas i calcular l’àrea. Observaran que, malgrat tenir el mateix perímetre (la

longitud del fil), els triangles tenen àrees diferents.

2. Fer la construcció amb GeoGebra (com en el cas de la pregunta anterior)

d’una família de triangles isòsceles que tinguin el mateix perímetre i que,

en anar movent un dels vèrtexs, vagi variant la base i l’altura del triangle.

Apareixeran imatges com les següents:

               
En la finestra algebraica del GeoGebra podrem observar que, malgrat tenir

el mateix perímetre, les àrees dels triangles van variant assolint el màxim

quan el triangle és equilàter. Anomenant  s al semiperímetre,  l’expressió

que dóna l’àrea d’un d’aquests triangles en funció de la seva base (b) serà

Àrea (b )=
1
2
b√s (s−b).  A  batxillerat,  a  partir  d’aquesta  expressió  i

emprant eines de càlcul diferencial,  els alumnes, podran deduir que, en



aquesta  família  de triangles,  el  de  major  àrea serà  l’equilàter  com s’ha

observat experimentalment. 

 Dos cilindres amb la mateixa àrea lateral han de tenir el mateix volum?

En aquest cas, treballant per parelles, convidarem als alumnes a agafar dos

fulls  DIN A4 i  enganxar-los  amb cinta adhesiva formant la  superfície lateral

d’un cilindre sense superposar gens el paper. Ho farem de les dues maneres

possibles, en un dels fulls unirem el costat llarg i, en l’altre full, unirem el costat

curt. Així tindrem dos tubs: un de llarg i prim i l’altre més gruixut i més curt. És

evident  que  els  dos  cilindres  tenen la  mateixa  àrea lateral  però tindran  el

mateix volum? Si no fos així, quin dels dos cilindres en tindria més?

Experimentem! Col·loquem els dos cilindres verticals sobre la taula posant un

paper a la base. Unim bé cada cilindre amb la seva base emprant una mica de

cinta adhesiva, emplenem els cilindres amb crispetes o amb granets de cereals

i  comparem  les  quantitats  que  caben  en  els  respectius  cilindres.  Així

observarem que hi caben més crispetes en el cilindre més baix.

Serà bo acabar formalitzant una mica la situació. Si anomenem a a l’amplada

del full  i  b a la seva llargada (a<b),  és fàcil  que els  alumnes arribin a una

expressió per al volum de cadascun dels dos cilindres, V 1=
ba2

4 π
  i V 2=

ab2

4 π
, i

que dedueixin que, si  a<b, V 1<V 2, tal com s’ha observat experimentalment.

Dues  referències  que  poden  ser  útils  entorn  a  aquesta  tercera  part  de  la

proposta:

 L’activitat matemàtica en tres actes “popcorn picker” de Dan  Meyer

(http://threeacts.mrmeyer.com/popcornpicker/). 

 L’element  de l’ARC  ...i  les  crispetes? de  la  professora Núria  Guitart

(http://apliense.xtec.cat/arc/node/743) que respon a un enfocament

adequat per a primària.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/743
http://threeacts.mrmeyer.com/popcornpicker/


Continguts més rellevants que es tracten:

Perímetre  i  àrea  de  figures  planes.  Àrea  i  volum  de  cossos  tridimensionals.

Construccions  geomètriques.  Aplicació  de  les  fórmules  corresponents  i  maneig

algebraic.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

El  plantejament  de  la  proposta  està  molt  relacionat  amb  la  competència  4  de  la

dimensió de resolució de problemes (Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar

problemes). La resposta argumentada a cada pregunta contribueix a desenvolupar la

competència 5 de la dimensió de raonament i prova (Construir, expressar i contrastar

argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques) i

l’ús  del  GeoGebra  impulsa  l’assoliment  de  la  competència  12  de   la  dimensió  de

comunicació i  representació  (Seleccionar  i  usar  tecnologies diverses  per gestionar i

mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics).

Comentaris i referències:

Les activitats d’aquesta proposta, que responen a un enfocament experimental (tant

amb materials  manipulables  com amb GeoGebra),  són clau per contribuir  a  desfer

conceptes previs erronis que s’observen sovint entorn al perímetre i l’àrea de figures

planes i a l’àrea i el volum de cossos tridimensionals.

Les construccions amb GeoGebra que es proposen, malgrat que semblin senzilles, són

molt  instructives per  què no tan sols  il·lustren el  que s’està representant sinó que

també aporten una comprensió més completa del problema que es planteja.



Proposta d’activitat

Títol:  Problemes per pensar una mica entorn a la mesura

Imatge:

Agrupament:

És molt adequat que aquests problemes siguin treballats en parelles o petits grups.

Això convida a l’intercanvi  d’arguments,  a  compartir  idees  i  a  construir  estratègies

conjuntes.

Material:  

La resolució dels problemes d’aquest recull no requereix material específic.

Descripció:

La creació a classe d’un ambient de resolució de problemes, propici a fer-se preguntes i

a  afrontar  reptes,  és  fonamental  en educació  matemàtica.  A  vegades s’afirma que

hauríem d’aconseguir  que  cada  alumne,  al  llarg  de  la  seva  vida  escolar,  descobrís

l’aparent paradoxa que l’esforç intel·lectual per superar un repte matemàtic pot ser

molt plaent. Si aquest esforç condueix a la solució i permet assaborir l’èxit d’haver-ho

aconseguit té un enorme efecte motivador. La mesura és un àmbit molt ric per fer-se

preguntes i, en aquest conjunt de propostes, no podrien faltar-hi alguns reptes a tall

de mostra. En aquest petit recull  de 10 reptes s’ha procurat que cadascun (sigui  a

l’enunciat, sigui a la resolució) tingui un punt de sorpresa, de curiositat... que el faci

especial.

Problema 1

Tenim tres gerres que tenen capacitat 8, 5 i 3 litres respectivament. No disposem de

cap altra unitat de mesura. Com podem posar 4 litres en una gerra i 4 en una altra? 



Camí de solució indicant els litres de cada gerra a cada pas: 8,0,0   3,5,0   3,2,3   6,2,0

6,0,2   1,5,2    1,4,3   4,4,0.

Problema 2

Tenim un got de llet (got A) i un got de cafè (got B) amb la mateixa quantitat de líquid.

Passem una cullereta de llet des del got A al got B que contenia cafè. Remenem el got

B i, a continuació, passem una cullereta amb el mateix volum que la primera des del

got B al got A. Havent fet aquestes dues operacions els dos gots contindran llet i cafè

amb proporcions ben diferents. Hi haurà més cafè en el got A o més llet en el got B?

Sol.: N’hi haurà la mateixa quantitat

Problema 3

Tenim un terreny quadrat amb una casa quadrada que ocupa
una quarta part com mostra la figura. Com podem dividir la
resta  del  terreny  en  quatre  parts  iguals  en  superfície  i  en
forma?

Sol.:

Problema 4

Tenim un safareig quadrat tal com mostra la figura amb un
arbre  a  cada  vèrtex.  Voldríem  construir  un  nou  safareig
quadrat  que  inclogués  l’actual  i  que  tingués  el  doble  de
superfície. Com ho podem fer sense tallar cap arbre?

Sol.:

Problema 5



Quin dels dos rectangles de la figura és més gran?

Sol.: Són iguals

Problema 6

Hi ha infinits rectangles que tenen 12 cm de perímetre. Podríem trobar una expressió

de l’àrea d’aquets rectangles en funció de la diagonal? 

Sol.:  Prenem  quatre  exemplars  iguals  d’aquest
rectangle  i  els  col·loquem  com  mostra  la  figura.
Observis  que  les  àrees  dels  quatre  mitjos  rectangles
que estan fora del  quadrat de radi  x en total  sumen

36−x2 cm2. Això representa dos rectangles i, per tant,

l’àrea d’un rectangle serà:  A ( x )=
36−x2

2
.

Una  demostració  gràfica  esplèndida  i  senzilla  d’una
relació  que  no  és  trivial  de  deduir  algebraicament.
Aquest  és  un  problema  que  va  ser  presentat  pel
professor  israelià  Abraham  Arcavi  en  un  cicle  de
conferències  organitzat  pel  CESIRE  CREAMAT.  En
aquella  ocasió  va  afirmar  “La  visualització  no  és  un
guarniment sinó una manera de pensar”,  com aquest
problema posa de manifest.

Problema 7

Donarem a cada alumne un full  amb un mateix  rectangle
gran  dibuixat.  Demanarem  que  tracin  la  diagonal,  que
escullin lliurament un punt P sobre ella,  que dibuixin els dos
rectangles  ratllats  que  mostra  la  figura  i  que  calculin  les
seves àrees. Observem alguna cosa? Podem explicar per què
passa?

Sol.:  Les  àrees  dels  dos  rectangles  ratllats  són  iguals.  La
deducció és fàcil si, fent un canvi de perspectiva, comparem
la part no ratllada que hi ha a cada costat de la diagonal. La
construcció  també  es  pot  fer  amb  GeoGebra  i  així
comprovar dinàmicament que, en canviar el punt P els dos
rectangles continuen tenint àrea igual. Observis que aquest
plantejament  implica  experimentació,  descoberta,
conceptuació i demostració.



Problema 8

Tallant i enganxat!   

Imaginem-nos que prenem un metre quadrat de paper, el tallem en quadradets de un

centímetre quadrat i els posem un al costat de l’altre formant una llarga tira. Quan

mesurarà?

Ara imaginem que prenem un metre cúbic d’un material sòlid, el tallem en cubets d’un

centímetre cúbic cadascun i els posem un al costat de l’altre formant una llarga barra.

Quina serà la seva longitud?

I si poguéssim dividir aquest metre cúbic en cubets d’un mil·límetre cúbic cadascun i

els poséssim un al costat de l’altra formant una llarga (i molt estreta!) barra. Quan

mesuraria?

Sol.: 100 m, 10 km i 1000 km (!) respectivament. Sens dubte caldria molt de temps i

paciència per formar aquesta última barra.

Problema 9

Podríem  calcular  l’àrea  de  la  corona  circular
marcada en color taronja en la figura adjunta?

Sol.:  Sorprèn  que,  amb  tant  poca  informació,  es
pugui  trobar  l’àrea.  Una  bonica  aplicació  del
teorema de Pitàgores en el triangle format per mitja
corda, el radi de la circumferència exterior i el radi
de  la  circumferència  interior  permet  deduir  que
l’àrea buscada val 16 π cm2.

Problema 10

Desaparicions i aparicions misterioses!

Considerem un quadrat de 8 unitats de costat  i  el  dividim en parts com mostra la

figura:



Ara reordenem aquestes quatre peces formant un rectangle:

El quadrat inicial era de 8x8 = 64 cm2 d’àrea i el rectangle que ara hem obtingut és de

13x5 = 65 cm2 d’àrea. Curiosament ha aparegut un centímetre quadrat més! Què ha

passat?

Sol.:  Encara  que  sembli  que,  en  el  rectangle,  les  peces  encaixin  bé,  no  és  així.  Si

estudiem  els  pendents  dels  segments  que  estan,  aparentment,  sobre  la  diagonal

observarem que, realment, queda un espai intermedi com mostra la figura següent.

Aquest espai és l’equivalent al centímetre quadrat que hem trobat de més.

Observis que les mides que apareixen en aquest repte (3, 5, 8 i 13) són quatre termes

consecutius de la successió de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...). Curiosament

es poden plantejar reptes semblants amb qualsevol grup de quatre termes consecutius

d’aquesta successió. En uns casos el rectangle mesurarà un 1 cm2 més que el quadrat,

en altres casos en mesurarà un de menys, alternativament. Això és degut a què els

termes ande la successió de Fibonacci compleixen la relació



an
2
=an−1 · an+1−(−1 )

n
 per a n≥2.

Entre els molts reptes que hi ha entorn a l’aparició i desaparició d’àrees precisament

s’ha escollit aquest per la seva relació amb la successió de Fibonacci que encara el fa

més atractiu.

Continguts més rellevants que es tracten:

Cada problema posa en joc conceptes, eines i estratègies matemàtiques diferents. Els

d’aquesta mostra es relacionen amb la mesura, l’espai i la forma i, sobretot, amb el

raonament geomètric.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

La  resolució  de  problemes  és  una  de  les  dimensions  del  camp  competencial

matemàtic.  Els  problemes  d’aquesta  mostra  permeten  treballar  especialment  les

competències  2  (Emprar  conceptes,  eines  i  estratègies  matemàtiques  per  resoldre

problemes)  i  3  (Mantenir  una  actitud  de  recerca  davant  d’un  problema  assajant

estratègies diverses) de la dimensió de resolució de problemes i la competència 5 de la

dimensió de raonament i prova (Construir, expressar i contrastar argumentacions per

justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques).

Comentaris i referències:

La resolució de problemes és una de les tasques més genuïnes del quefer matemàtic.

Per aquesta raó la creació a classe d’un ambient de resolució de problemes, propici a

fer-se preguntes i a afrontar reptes, és fonamental en educació matemàtica. El bloc de

mesura ofereix moltes oportunitats per crear aquest ambient tal com es pot veure en

la mostra de problemes que es presenta. A més s’ha procurat que cadascun d’ells (sigui

a l’enunciat, sigui a la resolució) tingui un punt de sorpresa, de curiositat... que el faci

especial.  Problemes  com  aquests  poden  ajudar  a  l’alumne  a  descobrir  l’aparent

paradoxa que l’esforç intel·lectual per superar un repte matemàtic pot ser molt plaent

i motivador, especialment si s’aconsegueix assaborir l’èxit d’arribar a la solució.



Proposta d’activitat

Títol:  La mesura en el vídeoMAT

Imatge:

Agrupament:

La presentació dels vídeos del vídeoMAT a l’aula es farà conjuntament tota la classe. Si

es decideix  participar  en el  projecte produint un vídeo, s’haurà de formar un grup

d’alumnes per realitzar-ho.

Material:  

Per  a  la  presentació  dels  vídeos  caldrà  disposar  d’un  equip  de  reproducció  i  de

projecció. Per a la participació en el projecte es requerirà el material necessari segons

el guió i  s’haurà d’emprar un petit equip d’enregistrament (que pot ser un telèfon

mòbil, per exemple) i software d’edició.

Descripció:

El vídeoMAT  és un projecte en el qual l’alumnat crea vídeos per respondre preguntes

pròpies sobre aplicacions de la matemàtica o la seva presència en l’entorn. Els seus

objectius són:

 Promoure en l’alumnat una vivència de les matemàtiques que incorpori  les

seves aplicacions.

 Estimular  el  seu  interès  per  la  comunicació  científica  i  la  divulgació

matemàtica.

 Construir  progressivament una col·lecció  de vídeos sobre aplicacions  de les

matemàtiques.

El projecte està organitzat per diverses entitats: el CESIRE CREAMAT del Departament

d’Ensenyament,  el  Museu  de  Matemàtiques  de  Catalunya  (MMACA),  la  Federació



d’Entitats  per  a  l’Ensenyament  de  les  Matemàtiques  de  Catalunya  (FEEMCAT)  i  la

Societat Catalana de Matemàtiques (SCM).

Es pot consultar tota la informació del vídeoMAT al web http://www.videomat.cat/. En

particular s’hi poden trobar les bases de participació, la col·lecció permanent i material

de suport adreçat al professorat que desitgi participar en el projecte. En aquest últim

bloc hi trobem diversos apartats que responen a aspectes concrets de la realització de

l’activitat: com podem treballar el projecte vídeoMAT a la nostra escola, com han de

ser les preguntes, orientacions sobre divulgació i comunicació audiovisual, orientacions

referents a la protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual i recursos per

a la producció i la postproducció. El suport al professorat en el marc del vídeoMAT

també es concreta en una formació que es porta a terme durant el primer trimestre

del curs. Els materials que s’utilitzen en aquesta formació també estan enllaçats al web

(http://www.videomat.cat/?page_id=130).

La utilitat didàctica d’aquesta proposta pot tenir tres vessants:

 La presentació a classe de vídeos de la col·lecció permanent per tal d’explicar

aplicacions de la matemàtica relacionades amb els continguts que s’estiguin

treballant en cada moment. La col·lecció permanent pot consultar-se a l’enllaç

http://www.videomat.cat/?p=417.  Dins  d’aquesta  col·lecció  destaca  un  bon

nombre de vídeos sobre mesura dels quals a continuació se’n presentarà una

mostra.

 L’aportació d’idees per fer a classe amb els alumnes. Molts dels vídeos de la

col·lecció permanent reflecteixen activitats didàctiques potents i innovadores

que poden ser replicades o adaptades.

 La participació en el projecte animant als alumnes a produir un vídeo i donant-

los suport en el procés. Aquesta és una activitat competencialment molt rica

tal  com es posa de manifest  en les primeres diapositives de la  presentació

http://www.videomat.cat/wp-content/uploads/2014/01/Presentaci

%C3%B3Bloc1versi%C3%B32.pdf. 

A continuació es presenta una mostra de vídeos de l’etapa de secundària obligatòria

que tracten continguts de mesura. 

Quant tardarien en ocupar totes les 
posicions possibles 13 persones en 
una fila?
Institut Pere Fontdevila, Gironella

http://www.videomat.cat/wp-content/uploads/2014/01/Presentaci%C3%B3Bloc1versi%C3%B32.pdf
http://www.videomat.cat/wp-content/uploads/2014/01/Presentaci%C3%B3Bloc1versi%C3%B32.pdf
http://www.videomat.cat/?p=417
http://www.videomat.cat/?page_id=130
http://www.videomat.cat/


Quants metres de catifa calen per
posar a l'escala?

CEE Font de l'Abella,  Girona

Quant hauria de millorar la nostra 
visió per poder veure amb nitidesa un 
cos que es mou a 40 km/h?
Institut Castell d'Estela Amer

Com calcular l'alçada d'una
muntanya matemàticament?

Fundació Educativa FEDAC, Manresa

Quant trigaria a aterrar un avió de 
paper si el tiréssim des del cim de 
l'Everest?
Escola Vedruna, Tordera

Quants metres avança un cotxe mentre
escrius el missatge “Arribo tard”?

Institut Frederic Martí Carreras,
Palafrugell

Quant mesura una pizza en radiants? 
Institut Salvador Dalí, El Prat de 
Llobregat

Variaria molt el radi de la Terra si
augmentés 10 metres de perímetre?

Institut Pere Fontdevila, Gironella

La longitud depèn de la unitat amb 
què es mesura?
Institut Martí l’Humà, Montblanc

Quants bolígrafs Bic necessitaríem per
pintar una línia recta de Barcelona a París?

Escola Natzaret, Esplugues de Llobregat

Quina és l’alçada del Kong Sui? 
Quanta gent podria alimentar-se 
d’aquesta olla gegant?
Institut el Sui, Cardedeu



Podem mesurar el radi de la Terra?
Instituts Blas Infante de Còrdova,

Salvador Dalí de El Prat de Llobregat i
Montsacopa d'Olot

Quanta gent podríem alimentar si féssim 
servir la Plana de Vic d'olla?
Col·legi Sagrat Cor, Vic

Quants brics de llet caben en un metre
cúbic?

Institut Lluís Domènech i Montaner,
Canet de Mar

Podem mesurar grans alçades al carrer 
amb un regle?
Col·legi La Salle, Mollerussa

 

Continguts més rellevants que es tracten:

Depèn del tema que exposa el vídeo. En el cas que es participi en el projecte produint

un vídeo es posaran en joc, a part dels continguts matemàtics corresponents al tema

que  es  tracta,  aspectes  de  comunicació  audiovisual  (confecció  de  guions,

enregistrament, edició...) 

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Naturalment  la  riquesa  competencial  de  les  activitats  que  el  vídeoMAT ofereix  és

diferent  si  s’opta  per  mostrar  alguns  vídeos  a  classe  o  s’opta  per  participar  en  el

projecte  produint  un  vídeo.  En  el  primer  cas  s’estarà  cultivant  especialment  la

competència 8 de la dimensió de connexions (Identificar les matemàtiques implicades

en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb

idees matemàtiques concretes). En el segon cas, tal com ja s’ha indicat, pràcticament

es treballaran totes les competències. En particular, a part de la 8 ja esmentada, cal

destacar la contribució que es fa a la competència 4 de la dimensió de resolució de

problemes (Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes) i a totes les

competències de la dimensió de comunicació i representació.

Comentaris i referències:

El vídeoMAT és un projecte col·lectiu que pot contribuir  molt  a promoure, a  nivell

escolar,  una  visió  aplicada  i  funcional  de  les  matemàtiques.  Aquest  fet  el  fa



especialment útil per treballar entorn a la mesura, donat el caire pràctic que té aquest

bloc de continguts.
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