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1. INTRODUCCIÓ
La idea d’elaborar activitats per al bloc de “mesura” de 1er d’ ESO té el seu origen en el
Pràcticum del Màster. La unitat didàctica que he impartit a l’ institut on faig les pràctiques forma
part d’aquest bloc.
En principi la intenció era portar a la pràctica algunes de les activitats d’aquest treball, analitzarne el seu funcionament i proposar millores. Però la realitat ha estat al revés, vaig fer les classes
a l’ institut abans de fer aquest treball perquè anava bé fer-ho en aquell moment. De totes
maneres, l’experiència m’ha servit per dissenyar millor les activitats, i algunes d’elles sí que
estan bastant relacionades amb activitats que vaig portar a l’aula.
He intentat fer una feina que resulti útil per a l’exercici de la professió, dissenyant un conjunt
d’activitats que formen part d’aquest bloc de mesura de 1er d’ ESO. Es tracta d’un catàleg de
deu activitats que es podrien penjar en una web de recursos per al professorat de
matemàtiques. Són activitats orientades al treball per competències, susceptibles de ser
adaptades pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l’alumnat.
La intenció inicial del treball era que aquest conjunt d’activitats generessin situacions
educatives variades, i això és el que he intentat. El que passa, com explico en l’apartat següent
“Definició i context del problema”, és que vaig pensar que seria més interessant buscar
mancances en les webs de recursos per al professorat, i que les meves activitats omplissin
algun buit. En un principi no semblava gaire fàcil degut a la gran quantitat de recursos i
aplicacions que hi ha actualment a internet a disposició del professorat, però n’he trobat alguna
de mancança (activitats que facin servir el programa Google Earth, i el recurs de l’aprenentatge
cooperatiu). Més endavant ho explicaré amb més detall.
És per això que pel que fa al suport, d’aquestes deu activitats, set fan servir el programa
Google Earth. De totes maneres, també s’utilitza el Geogebra, hi ha activitats manuals, i
algunes combinen la tecnologia amb el treball manual, per exemple en una d’elles els alumnes
han de mesurar edificis en forma de cos geomètric regular, i això ho fan amb les eines de
mesura del Google Earth, per acabar construint amb cartolina els edificis. Després de
l’experiència al Pràcticum he pogut comprovar com el Geogebra és un programa molt utilitzat,
al contrari que el Google Earth, que tot i ser un programa que ofereix moltes possibilitats i els
alumnes el tenen instal·lat, encara no es fa servir gaire.
Cal dir que en la meva Proposta de Treball de Final de Màster, un dels meus objectius era el de
“Dissenyar l’estructura per a la incorporació dels continguts de les activitats a la plataforma
Moodle”. Com ja he comentat, en les activitats hi ha tres tipus de suport: el Google Earth, el
Geogebra i les activitats manuals. Per a les activitats que fan servir el Google Earth, he creat
per cadascuna d’elles un arxiu de tipus kmz (és l’extensió dels arxius del programa), una
vegada que els alumnes l’executen van veient les instruccions en el propi programa, per tant jo
el que faria és simplement penjar l’arxiu al moodle. L’activitat amb Geogebra funciona de la
mateixa manera. I pel que fa a les activitats manuals i vista l’experiència al Pràcticum, crec que
el millor és portar l’activitat en suport paper, de manera que els alumnes no hagin d’encendre
l’ordinador. Per tant, aquest objectiu de la Proposta de Treball de Final de Màster, considero
que ha deixat de tenir interès, ja que es tracta només de penjar uns arxius al moodle i que els
alumnes els executin. De totes maneres, a l’apartat de “Resultats” en faig un exemple sense
estendre-m’hi gaire.
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA
L’objectiu principal del treball és, per tant, el de desenvolupar una sèrie d’activitats per al bloc
de mesura de 1er d’ ESO.
Actualment a internet podem trobar una gran quantitat de recursos i aplicacions a disposició del
professorat. El primer que em vaig preguntar al començar a pensar en les activitats que
proposaria va ser, i què puc aportar jo de nou?
Es tractava de buscar mancances, algun tipus d’activitat o recurs que tingués un buit en les
webs de recursos per al professorat.
Vaig investigar bàsicament en els cercadors de la XTEC (xarxa telemàtica educativa de
Catalunya):
http://www.xtec.cat/web/recursos/recursos
En aquesta web hi ha enllaços a quasi totes les webs de recursos educatius del Departament
d’Ensenyament, com ara el cercador merlí, edu365, edu3, zona Clic, creamat, etc. I també s’hi
poden trobar enllaços a d’altres recursos d’àmbit estatal, com matemàtiques per a l’ESO,
projecte Descartes, etc.
Després de recopilar i classificar moltes activitats adequades per al bloc de mesura de 1er
d’ESO, hi vaig trobar les mancances.
Durant les pràctiques al centre, li vaig proposar al meu tutor fer alguna activitat amb el
programa Google Earth, ja que vaig veure que tenia eines de mesura, li va semblar molt bé i
així ho vam fer. Era una activitat molt senzilla, la veritat és que vaig tenir poc temps per
aprofundir en el funcionament del programa, però la vam portar a l’aula i va funcionar prou bé.
El que vam veure en aquell moment és que se’n podia treure més profit, i investigant una mica
més, es podien fer activitats interessants. Cal dir que el meu tutor, que és un professor que
utilitza bastant les eines TIC, no havia fet mai cap activitat amb aquest programa.
Doncs aquesta és la primera mancança que he trobat, en els nostres cercadors hi ha molt
poques activitats que utilitzin aquest programa. I en canvi, investigant per internet, sí que he
trobat webs on, educadors de tot el món, aporten les seves idees. Per exemple en la pròpia
web del Google Earth hi ha un apartat destinat a educadors:
http://www.google.es/intl/es_es/earth/educators/
I una altra mancança que he trobat és la de l’aprenentatge cooperatiu. En una de les
assignatures genèriques del Màster ens van parlar d’aquest recurs, i ho vaig trobar realment
molt interessant. Sí que és cert que cada vegada es fan més treballs en grup i s’intenta que
sigui l’alumne el protagonista del seu aprenentatge, però no és el mateix el treball en grup que
l’aprenentatge cooperatiu, més endavant ho explicaré. I per tal de portar-lo a la pràctica, està
bé que l’activitat ja hagi estat dissenyada per aquesta finalitat.
D'acord amb aquestes consideracions, i seguint el principi de fer una feina que resulti útil per a
l'exercici de la professió, aquest treball s'ha concretat en dissenyar una sèrie d’activitats que
facin servir bàsicament aquests dos recursos: el programa Google Earth i l’aprenentatge
cooperatiu.
Una vegada definit el problema, com que el que m’havia proposat era que aquestes activitats
fossin per a impartir en el bloc de mesura de 1er d’ESO, adjunto una taula amb els processos i
continguts d’aquest bloc a tots els nivells d’ESO, segons el DECRET 143/2007, de 26 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Per tant, tinc un problema i un currículum a impartir, i aquest és el meu punt de partida.
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PROCESSOS I CONTINGUTS: Mesura

Processos

BLOC 4
Processos
a
desenvolupar en
tots els cursos

Continguts

Competències

1er i 2on ESO

Específics per continguts
1. Resolució de problemes
2. Raonament i prova
3. Comunicació i representació
4. Connexions
Comuns a tots els continguts
- Organització del pensament matemàtic propi (3).
- Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i
professors i contrast amb el dels altres(3).
- Connexions amb altres blocs de matemàtiques i amb altres àrees
(4) (*)
Primer curs
Segon curs

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

- Utilització (2) de les diferents
unitats de mesura en
la resolució de problemes (1).
- Aplicació (2) de les
equivalències entre diferents
unitats en situacions on tinguin
sentit.
- Ús (2) de mesures directes
per aprofundir en els conceptes
de perímetre, àrea i volum.

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

- Aplicació (2) d’instruments
adequats en les mesures
d’objectes.
- Estimació (2) a vista de
mesures d’objectes que ens
envolten amb les unitats de
mesura adequades.
Desenvolupament
d’estratègies
(2)
per
determinar perímetres i àrees
de figures planes a partir del
perímetre i l’àrea del cercle i del
rectangle.
- Aproximacions del nombre π
- Utilització de la mesura del
temps i de les seves unitats en
la resolució de problemes.
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- Relació (4) entre longituds i
àrees, i entre àrees i volums de
figures.
- Selecció i ús (2) del tipus
d’unitat per a cada situació de
mesura.
- Història del naixement del
metre. (4)
- Relació (4) entre unitats i
conversió entre unitats d’un
mateix sistema en la resolució
de problemes (1).
Desenvolupament
d’estratègies (2) per determinar
superfícies i volums de prismes,
cilindres, piràmides, cons i
esferes.
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PROCESSOS I CONTINGUTS: Mesura

Processos

BLOC 4
Processos
a
desenvolupar en
tots els cursos

Competències

Continguts

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

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

3er i 4art ESO

Específics per continguts
1. Resolució de problemes
2. Raonament i prova
3. Comunicació i representació
4. Connexions
Comuns a tots els continguts
- Organització del pensament matemàtic propi (3).
- Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i
professors i contrast amb el dels altres(3).
- Connexions amb altres blocs de matemàtiques i amb altres àrees
(4) (*)
Tercer curs
Quart curs
- Presa de decisió (2) sobre
unitats i escales
apropiats en la resolució de
problemes (1) que
impliquin mesures.
Utilització
(2)
de
la
proporcionalitat geomètrica i la
semblança per obtenir mesures
indirectes.
- La mesura de la distància
Terra-Sol i Terra-Lluna en
Aristarc de Samos (4)

(*) Connexions
de Mesura
Connexions
amb
altres
blocs
matemàtics

1r curs

Connexions
amb
altres
àrees

Tecnologia

Numeració
càlcul

i

Utilització
(2)
de
la
trigonometria i la
semblança per obtenir mesures
indirectes.

- Anàlisi (2) de la precisió,
l’exactitud i l’error
aproximat en situacions de
mesura.

2on curs

3er curs

Espai i forma

Numeració
càlcul

Espai i forma
Ciències de la
naturalesa

4art curs
i

Numeració
càlcul

i

Espai i forma

Espai i forma

Visual i plàstica

Ciències de la
naturalesa

Visual i plàstica
Tecnologia
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
Per tal de donar solució al problema que he comentat en l’apartat anterior, proposo deu
activitats per al bloc de mesura de 1er d’ESO, utilitzant els dos recursos del que ja he parlat: el
programa Google Earth i l’aprenentatge cooperatiu.
En aquest apartat parlaré d’aquests dos recursos, però començaré explicant què és el que he
tingut en compte alhora de dissenyar les activitats, pel que fa al tractament de les
competències bàsiques.

EL NIVELL DE RIQUESA COMPETENCIAL D’UNA ACTIVITAT
L'enfocament competencial del nou currículum planteja al professorat la necessitat de valorar
fins a quin punt, en les activitats didàctiques que desenvolupa, es tracten les competències
matemàtiques. Per tal de valorar el grau en què es tracten les competències en aquestes deu
activitats, he utilitzat un document del Creamat titulat: “Preguntes que poden servir d’indicadors
del nivell de riquesa competencial d’una activitat”. En aquest document es proposen deu
preguntes per formular-se sobre l’activitat en qüestió. Aquestes deu preguntes s’agrupen en
dos blocs, el primer fa referència al plantejament de l’activitat, és a dir, a les seves
característiques, i el segon fa referència a la gestió d’aquesta activitat a l’aula. No valoraré el
nivell de riquesa competencial de cadascuna de les activitats, però sí que ho faré de manera
global.
Aquestes són les deu preguntes que planteja el document, i la resposta que donaria jo en
relació a les activitats proposades en aquest treball:
Pel que fa al plantejament:
-

És una activitat que té per objectiu respondre una pregunta? La pregunta pot referir-se
a un context quotidià, pot emmarcar-se en un joc, pot tractar d’una regularitat o fet
matemàtic.

Totes les activitats tenen per objectiu respondre una o vàries preguntes, i la majoria es
refereixen a un context quotidià, excepte una que és més aviat un joc matemàtic (l’activitat
número 8, “Investiguem amb el geoplà”). Per exemple, l’objectiu de l’activitat número 3, “La
volta al món en 40 hores”, és acabar el viatge per tal de saber el temps transcorregut, trigaran
els alumnes exactament 40 hores en fer la volta al món i tornar a Barcelona?
-

Porta a aplicar coneixements ja adquirits i a fer nous aprenentatges?

Els alumnes de 1er d’ESO no és la primera vegada que treballen amb mesures. Tenen
coneixements previs que han adquirit a Primària. Són capaços de reconèixer les magnituds de
longitud, àrea, volum, capacitat, massa, amplitud d’angles, comprenen les unitats de temps,
saben fer canvis d’unitats, etc. En totes les activitats cal aplicar coneixements ja adquirits i a
més a més s’introdueixen continguts nous, per exemple les formes complexa i incomplexa
d’una mesura, el concepte de Temps Universal Coordinat (UTC), operacions senzilles amb el
sistema sexagesimal, etc. Tot i que he intentat que no només aprenguin matemàtiques els
alumnes, sinó que aprenguin més coses relacionades amb la vida quotidiana. Per tant, de nous
aprenentatges sempre se’n fan.
-

Ajuda a relacionar coneixements diversos dins la matemàtica o amb altres matèries?

Quasi totes les activitats tenen un context, l’única que no té a veure amb una situació que ens
podríem trobar a la vida real és l’activitat número 8, “Investiguem amb el geoplà”, que és més
aviat un joc matemàtic. La resta són situacions reals on els alumnes, a més a més d’aprendre
matemàtiques, aprenen altres coses de manera que poden relacionar coneixements adquirits
en altres matèries o aprendre coses noves que no són ben bé de la matèria de matemàtiques.
Per exemple, en l’activitat número 5, “Tsunami del 2004 a l’Oceà Índic”, a més d’aprendre a

Aprendre a mesurar a 1er ESO

6

mesurar distàncies, temps i velocitat de l’onada, els alumnes es faran càrrec del que va passar,
i acabaran l’activitat sabent més coses d’un fet històric important; a més, la idea és que
l’activitat desperti la seva curiositat sobre què és un tsunami, com és que va agafar a la majoria
de persones per sorpresa si en alguns llocs va trigar moltes hores en arribar, etc. O per
exemple en l’activitat número 1, “Fer estimacions”, l’objectiu del problema de l’Amazones no és
només aprendre matemàtiques, sinó que els alumnes es facin càrrec d’un problema greu que
també els afecta a ells, i segurament aquest problema l’han tractat en altres matèries.
La majoria d’activitats permeten fer-ne alguna de paral·lela amb altres assignatures. Per
exemple l’activitat número 3, “La volta al món en 40 hores”, es podria coordinar amb una
activitat paral·lela de català, castellà o anglès, per tal de parlar de la novel·la “La volta al món
en vuitanta dies” de Jules Verne.
A més, tot i que són activitats pensades per al bloc de mesura, moltes vegades cal aplicar
altres coneixements matemàtics d’altres blocs, com ara percentatges, nombres enters, etc. A
cada activitat indico quin seria el moment per dur-la a terme dins el currículum de 1er d’ESO.
-

És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la
creativitat de l’alumnat?

He intentat deixar les activitats una mica obertes a la creativitat de l’alumnat. M’explico, per
exemple, en l’activitat número 6, “Estimar distàncies familiars”, els alumnes són lliures alhora de
decidir quins llocs faran servir com a fites conegudes per estimar distàncies entre elles, és a dir,
ells són els que han de proposar els llocs. A més, poden personalitzar l’activitat canviant colors
i gruixos, afegint anotacions i fotografies, guardant vistes, etc. I això és aplicable a les altres
activitats.
-

Implica l’ús d’instruments diversos com ara material que es pugui manipular, eines de
dibuix, programari, calculadora, etc.?

El conjunt d’activitats sí que implica l’ús d’instruments diversos: programari (Google Earth i
Geogebra), cinta mètrica, cartolina, estris de dibuix, una balança, calculadora, envasos de
diferents productes, etc. La idea és que cada professor/a porti a l’aula activitats variades, és a
dir, un dia es faci una activitat amb eines TIC, un altre dia se’n faci una de manual, etc. Tot té
les seves avantatges i inconvenients, i per això el treball a l’aula ha de ser variat.
He intentat que alguna activitat combini eines TIC i manualitats alhora. Per exemple, en
l’activitat número 4, “Edificis en 3D”, els alumnes han de mesurar una sèrie d’edificis que tenen
forma de cos geomètric regular amb les eines de mesura del programa Google Earth, per
acabar construint els edificis amb cartolina.
En la gestió de l’activitat:
Ja he comentat que les activitats no les he portat a la pràctica però sí que explicaré com crec
que s’haurien de gestionar.
-

És fomenta l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat?

Crec que el professor/a hauria de fer més aviat de guia, anar passant per les taules i resolent
dubtes si cal, o bé intervenint amb preguntes adequades o explicacions si veu que hi ha dubtes
més generals.
En les activitats que fan servir el recurs de l’aprenentatge cooperatiu és molt important que tots
tinguin iniciativa, ja que la base de l’aprenentatge depèn de la interacció entre l’alumnat. Si un
alumne no fa la seva feina, això afectarà als companys del seu grup, per tant, la pròpia
dinàmica de l’activitat ja fomenta l’autonomia i iniciativa de l’alumnat.
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-

S’intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions?

Ja he comentat que el professor hauria de fer més aviat de guia, i fomentar l’autonomia de
l’alumnat. Si amb una pregunta adequada l’alumne es respon al seu dubte a sí mateix, doncs
millor que fer una explicació.
-

Es posa en joc el treball i l’esforç individual però també el treball en parelles o en grups
que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.?

Per tal de dur a terme les activitats hi ha quatre tipus d’organització social de la classe: el
treball individual, el treball en grup (parelles o grups de tres o quatre), l’aprenentatge
cooperatiu, i el treball amb tot el grup classe (debats). En la majoria d’activitats he intentat
posar en joc algun tipus d’organització social que no sigui només el treball individual.
-

Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats?

Crec que totes les activitats, una vegada acabades, impliquen raonar sobre el que s’ha fet. De
fet, en algunes ja proposo explícitament algunes preguntes que sorgeixen una vegada
obtinguts els resultats. Per exemple, en l’activitat número 2, “Fusos i zones horàries”, una
vegada els alumnes han resolt les qüestions que se’ls proposa, es pot parlar dels resultats amb
el grup classe i debatre si cal que siguin tan irregulars els límits de les zones horàries, si creuen
que hi poden haver canvis en el futur, perquè a l’estiu avancem una hora el rellotge, etc. O per
exemple en l’activitat número 10, “Què necessitem per esmorzar?”, una vegada els alumnes
tenen els resultats, n’han de treure conclusions i debatre quin dels tres és l’esmorzar més
adient.
-

S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa i s’usa
progressivament llenguatge matemàtic més acurat?

El llenguatge matemàtic que cal utilitzar per resoldre les activitats, crec que és l’adequat per al
nivell de 1er d’ESO. Per exemple, l’activitat número 4, “Edificis en 3D” no pretén treballar el
volum dels diferents cossos geomètrics amb fórmules, els alumnes han d’entendre el concepte
de tres dimensions i ser capaços de deduir el volum a partir de l’àrea de la base. El volum de
prismes i cilindres els serà més fàcil d’assimilar. Per calcular el volum de la piràmide se’ls ha de
fer veure que equival a una tercera part que el prisma amb la mateixa base i altura. Crec que
en aquest nivell és molt important que els quedin clars els conceptes. Si l’activitat es realitzés a
2on d’ESO, es podrien afegir esferes, per exemple.

EL GOOGLE EARTH
El Google Earth és un programa que ofereix sorprenents vistes de satèl·lit del món en un
entorn 3D interactiu. Permet fer activitats de moltes assignatures i nivells, així com activitats
interdisciplinàries que toquin temes de vàries assignatures alhora, és a dir, permet
l’aprenentatge basat en projectes. Jo m’he centrat en el bloc de mesura de 1er d’ ESO,
aprofitant les eines de mesura del programa.
Una característica important de la tecnologia educativa és la comunicació permanent entre els
usuaris, per això a la web del Google Earth hi ha una zona dedicada a educadors, on hi ha
exemples d’activitats, tutorials, consells i una comunitat on els educadors hi poden dir la seva.
Totes les activitats proposades en aquest treball han estat pensades per a la versió gratuïta, ja
que hi ha una versió de pagament que té més prestacions, la principal diferència en l’àmbit de
mesura és que el programa et calcula l’àrea d’un polígon, i en canvi en la versió gratuïta no.
Aquest és un programa que permet desenvolupar la creativitat de l’alumnat, ja que se’ls pot
proposar que busquin llocs, inventin un viatge...i a més hi ha moltes eines que permeten
personalitzar l’activitat (canviar colors i gruixos, afegir anotacions i fotografies, guardar vistes...),
i els alumnes aprenen a utilitzar un programa que els pot ser útil fora de l’àmbit educatiu.

Aprendre a mesurar a 1er ESO

8

Una vegada que el professor té l’activitat dissenyada, pot crear un arxiu d’extensió kmz i
penjar-lo al moodle per exemple, l’alumnat només ha d’executar-lo i s’obre directament el
Google Earth, que és on hi ha les instruccions per fer l’activitat.
Què podem fer doncs amb el Google Earth?
Mesurar
1. Mesurar longituds amb una línia o ruta amb l’eina regle: podem trobar distàncies en línia
recta o bé mesurar la trajectòria d’una carretera o una frontera (el programa ens permet triar la
unitat de mesura, i podem, per exemple, trobar la relació entre dues unitats de mesura). La ruta
o distància mesurada la podem guardar.
2. Mesurar superfícies: com ja he comentat, amb la versió gratuïta es poden dibuixar polígons,
però el programa no en mesura l’àrea De totes maneres l’alumnat pot calcular àrees a partir de
la mesura de longituds, això sí, l’han de poder trobar a partir de polígons regulars.
3. Mesurar volums: aquesta versió del programa no et permet mesurar l’alçada d’edificis en 3D,
però sí que et dona informació dels edificis singulars. L’alumnat pot, per tant, calcular volums
d’edificis que tinguin formes regulars, tot mesurant la superfície de la base, i informant-se sobre
l’alçada. També pot calcular el volum de La Terra per exemple.
4. Mesurar el temps i els angles: es poden fer activitats relacionades amb els fusos i zones
horàries per exemple. El programa té la capacitat de mostrar la llum solar sobre la superfície
terrestre, de manera que els estudiants poden veure en quina zona és de nit en un moment
determinat. A més, hi ha una eina que permet anar enrere en el temps, de manera que pots
veure com ha variat la llum solar sobre el planeta durant un dia sencer. I pel que fa als angles,
si s’activa la quadrícula, es pot veure la mesura angular dels meridians.
5. Explorar la secció d’una ruta amb l’eina perfil d’elevació, és a dir, es pot dibuixar per exemple
la trajectòria d’una carretera i amb aquesta eina el programa en dibuixa la secció, de manera
que es pot saber l’alçada de cada punt de la teva ruta.
Fer estimacions
1. Podem estimar per exemple el nombre de cotxes que hi caben en un aparcament a partir de
la mesura de longituds.
2. O bé podem estimar àrees amb l’ajuda de l’eina quadrícula, per exemple podem estimar
l’àrea de desforestació de l’ Amazones.

L’APRENENTATGE COOPERATIU
L’aprenentatge cooperatiu consisteix en organitzar les activitats dins l’aula de tal manera que
es converteixin en una experiència social d’aprenentatge, on els estudiants s’ajudin mútuament
per aconseguir els seus objectius.
Un dels precursors d'aquest model educatiu va ser el pedagog nord-americà John Dewey, que
promovia la importància de construir coneixements dins de l'aula a partir de la interacció i
l'ajuda entre iguals. I és que la feina del mestre no consisteix en ensenyar sinó en que els seus
alumnes aprenguin.
Cal diferenciar el treball en grup i el treball cooperatiu. En el primer els alumnes són els que
dissenyen la seva pròpia estructura d’interaccions entre ells i mantenen el control sobre les
diferents decisions que repercuteixen en el seu aprenentatge, mentre que en el segon és el
professor qui dissenya i manté el control de l’estructura d’interaccions i dels resultats que s’han
d’obtenir.
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El treball en grup no té en compte la responsabilitat individual, i per això en un grup qualsevol hi
pot haver estudiants que facin molta feina i d’altres que no aportin gairebé res, però en canvi el
resultat s’atribueix al grup sencer, és a dir, normalment la nota és la mateixa per tots, perquè el
professor no sap qui ha treballat més i qui ha treballat menys. En canvi en el treball cooperatiu,
els resultats són la conseqüència de la interacció individual dels membres, si un alumne no
col·labora, això afectarà negativament als seus companys.
Per tal que el treball cooperatiu funcioni, l’activitat ha d’estar dissenyada per aquesta finalitat
(veure activitats 8 i 10 d’aquest treball, “Investiguem amb el geoplà” i “Què necessitem per
esmorzar?”, són exemples de treball cooperatiu).
A més, el treball cooperatiu fa possible atendre la diversitat encarregant tasques multinivell. Per
exemple, el professor pot crear diversos grups heterogenis formats per quatre alumnes de
diferent nivell, i encarregar a cadascun dels membres una tasca del seu nivell. És a dir, el
professor ha de preparar tasques de quatre nivells diferents. Quan es reuneixin els grups
d’experts de cada tasca (uns set o vuit alumnes de cadascuna), es reuniran alumnes del mateix
nivell per discutir i resoldre la tasca. I quan cadascú torni al seu grup heterogeni i hagi
d’explicar als seus tres companys la feina que ha fet, li serà més fàcil perquè la seva tasca era
adequada al seu nivell. És una manera d’atendre la diversitat sense haver de posar els
alumnes que estan en els extrems en una altra aula i tractar-los a tots per igual.
El treball cooperatiu contribueix a que hi hagi millors relacions entre els alumnes, aprenguin
més, estiguin més motivats, augmenti la seva autoestima i aprenguin habilitats socials més
efectives.
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4. RESULTATS : ACTIVITATS PROPOSADES

En aquest apartat he incorporat les deu activitats que proposo:
1. Fer estimacions
2. Fusos i zones horàries
3. La volta al món en 40 hores
4. Edificis en 3D
5. Tsunami del 2004 a l’Oceà Índic
6. Estimar distàncies familiars
7. Juguem a futbol, amb nombres i figures
8. Investiguem amb el geoplà
9. Construir un DINA0
10. Què necessitem per esmorzar?
Algunes d’elles es complementen amb fulls de treball per a l’alumne, que es troben en l’annex
d’aquest treball, resolts per al professor.
PLATAFORMA MOODLE
Com ja he comentat en la introducció d’aquest treball, un dels objectius de la meva Proposta
del Treball de Final de Màster era el de “Dissenyar l’estructura per a la incorporació dels
continguts de les activitats a la plataforma Moodle”. I això és el que explico en aquest apartat.
En les activitats hi ha tres tipus de suport: el Google Earth, el Geogebra i les activitats manuals.
Per a les activitats que fan servir el Google Earth, he creat per cadascuna d’elles un arxiu de
tipus kmz (és l’extensió dels arxius del programa). Els alumnes accedeixen al moodle, executen
l’arxiu corresponent, i les instruccions les veuen directament en el Google Earth. Una vegada
acabada l’activitat, els alumnes han de penjar en el moodle un arxiu en format kmz o bé doc en
el cas de les activitats que tenen un full de treball en word. La manera de funcionar amb el
Geogebra serà la mateixa que amb el Google Earth. Pel que fa a les activitats manuals i vista
l’experiència al Pràcticum, crec que el millor és portar l’activitat en suport paper, de manera que
els alumnes no hagin d’encendre l’ordinador.
Per exemple, per fer la primera activitat que tot seguit explicaré, els alumnes es trobaran en el
moodle un arxiu anomenat Fer estimacions.kmz, l’han d’executar i s’obrirà el programa Google
Earth, on hi veuran les instruccions. En aquest cas poden resoldre l’activitat en el seu quadern.
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4.1 FER ESTIMACIONS
Aquesta activitat es realitza amb el Google Earth i consta de dos problemes. En el primer, els
alumnes han de fer una estimació del nombre de cotxes que poden estacionar en un
aparcament de l’aeroport del Prat a partir d’una mostra d’àrea més petita, utilitzant proporcions.
El segon problema consisteix en fer una estimació de l’àrea de desforestació de l’ Amazones a
partir de dues imatges del 1975 i 2001. Aquestes dues imatges s’han tret d’una de les capes
del programa ("UNEP: Atlas of our changing environment"), i cal tenir-la activada per fer
l’activitat. Es pot acabar la sessió parlant sobre aquest problema, de manera que l’alumnat
veurà com les matemàtiques es relacionen amb altres matèries i els ajudarà a comprendre els
problemes del món real.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Utilitzar les unitats de mesura més adequades en cada situació.
Aplicar la proporcionalitat per resoldre qüestions quotidianes.
Realitzar estimacions de magnituds a partir de situacions reals.
Expressar una estimació com una fracció i com un percentatge.
Participar en el debat de l’ Amazones.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Estimacions, mesures de longitud, àrees de polígons regulars, proporcions, fraccions i
percentatges.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
És aconsellable haver realitzat prèviament la unitat de “fraccions i percentatges” i “equacions
lineals”, de manera que per fer l’estimació del nombre de cotxes que hi caben en un espai més
gran, es pot plantejar com una equació d’una incògnita.
Respecte a connexions transversals entre matèries, el problema de l’ Amazones es pot
coordinar amb les assignatures de Ciències de la naturalesa i Ciències socials.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Una sessió hauria de ser suficient
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth) i quadern de notes
Organització social: Activitat individual, que acaba amb un debat amb tot el grup.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent.

Fer estimacions
Aquesta carpeta conté dos problemes on cal fer estimacions. Per resoldre els problemes,
seleccioneu cada subcarpeta i aneu seguint les instruccions.
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L’aeroport del Prat
Aquest problema consisteix en fer una estimació de quants cotxes hi caben en aquest
aparcament de l'Aeroport del Prat.
Instruccions:
1. Amb l'eina "regle" calcula l'àrea del polígon vermell i conta quants cotxes hi poden
estacionar.
2. Amb aquestes dues dades podem saber quants metres quadrats ocupa cada cotxe?
3. Calcula ara l'àrea del polígon blau amb l'eina "regle". Observa que es tracta d'un polígon
irregular i amb l'eina "regle" l'hauràs de calcular a partir de l'àrea de triangles i rectangles.
Anota a la llibreta totes les passes que has fet per tal de calcular aquesta àrea.
4. Amb la proporció que has calculat a la segona pregunta, pots ara fer una estimació de
quants cotxes hi caben aproximadament en aquest aparcament?
Nota: Cal que tinguis en OFF la capa d'edificis 3D per tal de veure bé aquesta activitat.

Instruccions del problema de l’aeroport del Prat:
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Visualització dels polígons blau i vermell:

Desforestació de l’ Amazones
Aquest problema consisteix en fer una estimació de l'àrea de desforestació de l' Amazones a
partir de dues fotografies de satèl·lit de la mateixa regió de la selva amazònica prop de
Rondònia, Brasil. La primera imatge és de 1975 i la segona del 2001.
Aquestes imatges mostren l 'impacte que ha tingut l'home a l' Amazones. Cal que tingueu la
capa "UNEP: Atlas of our changing environment" activada, dins la carpeta "Concienciación
global".
Aneu seguint les instruccions:
1. Anul·la la selecció de la imatge del 19 de setembre 2001 i activa la imatge del 19 de juny
1975 per tal de veure com era aquesta zona fa més de trenta anys.
2. Selecciona la quadrícula a la barra d'eines superior, a la carpeta "visualització"
3. Amb l'eina "regle" calcula l'àrea d'aquesta zona de l' Amazones.
4. Ara desactiva la imatge de l'any 1975 i activa la de l'any 2001. Utilitza la quadrícula per fer
una estimació de l'àrea que s'ha vist afectada per la tala d'arbres. Quina és l'àrea afectada que
has estimat? Escriu la teva estimació en forma de percentatge.
5. Quina és la teva predicció per al futur d'aquesta regió? Com creus que ens afecta aquest
problema?
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Visualització de la imatge de l’any 1975:

Visualització de la imatge de l’any 2001:
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4.2 FUSOS I ZONES HORÀRIES
Aquesta activitat es realitza amb el Google Earth i consta de dues parts. En la primera part es
treballen els conceptes de fus i zona horària. Cal que els alumnes se’n adonin que dues ciutats
poden tenir la mateixa longitud i pertànyer a dues zones horàries diferents, i a la inversa, dues
ciutats que pertanyen a la mateixa zona horària, poden tenir una diferència angular
considerable entre elles.
També se’ls planteja als alumnes qüestions amb les que es poden trobar en qualsevol moment.
Per exemple, han de saber que si participen en un xat amb una persona de Honolulu a les 7 del
matí, aquesta persona està a punt d’anar a dormir.
El Google Earth ofereix un model interactiu en 3D per al càlcul d’aquestes diferències horàries,
i té la capacitat de mostrar la llum solar sobre la superfície terrestre, de manera que els
estudiants poden veure en quina zona és de nit en un moment determinat. A més, el programa
té una eina que permet anar enrere en el temps, de manera que pots veure com ha variat la
llum solar sobre el planeta durant un dia sencer, i aquesta eina del temps et va mostrant quina
era l’hora en aquell moment en la teva zona horària.
Activant l’eina “quadrícula”, en el menú desplegable “visualització”, es mostren les línies de
latitud i longitud sobre la Terra, amb etiquetes en el centre de la pantalla que ens informen dels
graus de latitud i longitud, de manera que es poden determinar les coordenades geogràfiques
bàsiques. Quan apropes la imatge, el nivell de detall de les línies de graus augmenta. Per
exemple, des d’una alçada de 200 km, Barcelona apareix una mica més amunt del paral·lel 41º
N, i una mica més cap a l’est del meridià 2º E. Si t’apropes fins a una alçada de 10 km, es
poden veure les mesures més precises, aproximadament latitud 41º 23 ‘ 42 ‘’ N, i longitud 2º 11
‘ 6 ‘’ E.
Per fer l’activitat se’ls ha de proporcionar als alumnes el full de treball en suport informàtic o bé
en paper. Aquesta activitat pot anar seguida de l’activitat número 3 d’aquest treball, on els
estudiants participen en una sèrie de viatges en avió consecutius al voltant del món.
Una vegada els alumnes han acabat, sorgeixen preguntes que es poden comentar entre tots:
-

Cal que siguin tan irregulars els límits de les zones horàries? Per què no seguir els
fusos horaris?
Si es tractés de regular, quines podrien ser les longituds en que canviés la zona
horària?
Pot ser que hi hagi canvis en el futur? Per què?
Per què a l’estiu avancem una hora el rellotge?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Resoldre problemes relacionats amb la realitat.
Saber utilitzar correctament el sistema sexagesimal.
Ser capaç de resoldre operacions senzilles amb unitats de temps i angles (sumes i restes).
Entendre el concepte de Temps Universal Coordinat (UTC).
Saber comparar la zona horària de qualsevol país del món amb el seu fus horari.
Participar en el debat dels fusos i zones horàries.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
El sistema sexagesimal (unitats angulars i de temps), sumes i restes amb quantitats
expressades en forma complexa i incomplexa, concepte de Temps Universal Coordinat (UTC),
nombres enters.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
És aconsellable haver realitzat prèviament la unitat de “nombres enters”.
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Respecte a connexions transversals entre matèries, aquesta activitat està relacionada amb
Ciències socials.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Dues sessions
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth) i full de treball (paper o suport informàtic).
Organització social: Activitat individual, que acaba amb un debat amb tot el grup.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic.
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent (les activitats 2 i 3 fan servir el mateix arxiu).

Zones horàries
1. És aconsellable desactivar totes les capes del Google Earth excepte la de “fronteres”.
2. Comprova que tens activada la carpeta "Fusos i zones horàries", així com totes les ciutats
que hi ha a dins. Si t’interessa veure més clarament la llum solar sobre el planeta, desactiva
provisionalment la subcarpeta “Zones horàries”.
3. Per fer aquesta activitat has d’anar seguint el full de treball que t’ha proporcionat el teu
professor/a.
4. Per saber la zona horària d’una ciutat has d’anar a la carpeta de ciutats i fer doble clic a la
que t’interessi. Una vegada estiguis situat, fes clic al cercle blanc que es troba a la regió del
mateix color que la teva ciutat per saber la zona horària.
5.Si t'interessa saber la longitud a la que es troba una ciutat, cal que activis la quadrícula a la
barra d'eines superior, a la carpeta "visualització"
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Al fer doble clic en un cercle blanc, apareix una finestra que ens informa de la zona horària:

Si activem la quadrícula, a la barra d'eines superior, a la carpeta "visualització", podem saber la
longitud a la que es troba una ciutat:
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4.3 LA VOLTA AL MÓN EN 40 H
Aquesta activitat es realitza amb el Google Earth i estaria bé que anés precedida per l’activitat
número 2 d’aquest treball, així els alumnes ja s’han entrenat en el tema de les zones horàries.
Es tracta de fer participar als estudiants en una sèrie de viatges en avió consecutius al voltant
del món. L’origen i final del viatge és Barcelona, i el temps total transcorregut és de 40 hores.
Durant el viatge fan parades als aeroports de Filadèlfia, Sant Francisco, Honolulu, Tòquio i
Nova Delhi. En aquesta activitat s’inclou el concepte de temps transcorregut, i els estudiants
han de dir el dia i hora local en que arriben a cada aeroport. Per tal de simplificar l’activitat no
s’ha tingut en compte el temps d’estada en cada aeroport ni l’horari d’estiu. Finalment han de
mesurar la quantitat de kilòmetres que han recorregut en total.
L’activitat també està basada en problemes reals que val la pena treballar amb els estudiants.
Per exemple, han de saber que si agafen un vol de Barcelona a Nova York, quan arribin al seu
destí hauran de canviar l’hora del seu rellotge.
El Google Earth ofereix un model interactiu en 3D per al càlcul d’aquestes diferències horàries,
i té la capacitat de mostrar la llum solar sobre la superfície terrestre, de manera que els
estudiants poden veure en quina zona és de nit en un moment determinat. A més, el programa
té una eina que permet anar enrere en el temps, de manera que pots veure com ha variat la
llum solar sobre el planeta durant un dia sencer, i aquesta eina del temps et va mostrant quina
era l’hora en aquell moment en la teva zona horària.
Per fer aquesta activitat se’ls ha de proporcionar als alumnes el full de treball en suport
informàtic o bé en paper.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Resoldre problemes relacionats amb la realitat.
Saber utilitzar correctament les mesures del temps.
Resoldre operacions senzilles amb unitats de temps (sumes i restes).
Entendre el concepte de Temps Universal Coordinat (UTC).
Utilitzar les unitats de mesura més adequades en cada situació.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de temps i longitud, sumes i restes amb unitats de temps i longitud, concepte de
Temps Universal Coordinat (UTC), nombres enters.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
És aconsellable haver realitzat prèviament la unitat de “nombres enters”.
Respecte a connexions transversals entre matèries, aquesta activitat està relacionada amb
Ciències socials. També es podria fer una activitat paral·lela a català o castellà, per tal de
parlar de la novel·la “La volta al món en vuitanta dies” de Jules Verne.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Dues sessions
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth) i full de treball (paper o suport informàtic).
Organització social: Activitat individual.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
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VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent (les activitats 2 i 3 fan servir el mateix arxiu).

Zones horàries
1. És aconsellable desactivar totes les capes del Google Earth excepte la de “fronteres”.
2. Comprova que tens activada la carpeta "Fusos i zones horàries", així com totes les ciutats
que hi ha a dins. Si t’interessa veure més clarament la llum solar sobre el planeta, desactiva
provisionalment la subcarpeta “Zones horàries”.
3. Per fer aquesta activitat has d’anar seguint el full de treball que t’ha proporcionat el teu
professor/a.
4. Per saber la zona horària d’una ciutat has d’anar a la carpeta de ciutats i fer doble clic a la
que t’interessi. Una vegada estiguis situat, fes clic al cercle blanc que es troba a la regió del
mateix color que la teva ciutat per saber la zona horària.
5.Si t'interessa saber la longitud a la que es troba una ciutat, cal que activis la quadrícula a la
barra d'eines superior, a la carpeta "visualització"

La llum solar sobre el planeta en un moment determinat:
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4.4 EDIFICIS EN 3D
Aquesta activitat té dues parts: la primera es realitza amb el Google Earth i la segona és
manual. L’objectiu de la primera part és fer un catàleg amb les característiques geomètriques
d’un llistat d’edificis que els alumnes van veient en el programa. Cal proporcionar-los un full de
treball en suport informàtic que han d’anar omplint amb les dades de cada edifici (una imatge
de cadascun d’ells, el nom del cos geomètric i mides, l’àrea de la base i el volum). Per
visualitzar bé els edificis en 3D cal tenir la capa corresponent activada. Per saber les mides de
cada edifici, cal clicar en cadascun d’ells i el programa et porta cap al lloc en concret i te’n
mostra una vista propera, aleshores els alumnes amb l’ajuda de l’eina “regle” han de prendre
les mides de la base que els faci falta per calcular-ne l’àrea. Ja hem comentat que la versió
gratuïta del programa no permet mesurar alçades, és per això que els alumnes veuran en
cadascun dels edificis la informació que els falta per tal de calcular el volum.
Aquesta activitat no pretén treballar el volum dels diferents cossos geomètrics amb fórmules,
sinó que els alumnes entenguin el concepte de tres dimensions i siguin capaços de deduir el
volum a partir de l’àrea de la base. El volum de prismes i cilindres els serà més fàcil d’assimilar.
Per calcular el volum de la piràmide se’ls ha de fer veure que equival a una tercera part que el
prisma amb la mateixa base i altura. Si l’activitat es realitzés a 2on d’ESO, es podrien afegir
esferes (el volum de la Terra, la Reunion Tower de Dallas...).
Una vegada els alumnes tenen la informació de tots els edificis, cada parella ha d’escollir-ne un
i construir-lo amb cartolina, cal que entre tots es posin d’acord amb l’escala, així es podran
comparar uns edificis amb els altres.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Utilitzar mesures directes per aprofundir en els conceptes d’ àrea i volum ( el m² i el m³).
Saber calcular l’àrea de figures planes.
Descriure correctament les figures de tres dimensions, i ser capaç de deduir-ne el volum.
Seleccionar i utilitzar la unitat més adequada per cada situació de mesura.
Entendre el concepte d’escala.
Col·laborar amb els companys per desenvolupar el treball en equip.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de longitud, superfície i volum, àrees de figures de dues dimensions, descripció de
figures de tres dimensions, escala.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
És aconsellable haver realitzat prèviament la unitat de “geometria plana”, del bloc “espai i
forma”, de manera que els alumnes hauran repassat el tema del càlcul d’àrees de figures en
dues dimensions.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Tres sessions.
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth), full de treball (suport informàtic per poder
enganxar imatges), cartolina i estris de dibuix per construir volums.
Organització social: La primera part de l’activitat és individual, i una vegada els alumnes
tenen la informació de tots els edificis, cada parella ha d’escollir-ne un i construir-lo amb
cartolina, cal que entre tots es posin d’acord amb l’escala, així es podran comparar uns edificis
amb els altres.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB artística i cultural
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent.

Edificis en 3D
En aquesta carpeta "Edificis en 3D" hi tens una col·lecció de cossos geomètrics de tot el món.
Has d'anar seguint el full de treball que t'ha proporcionat el teu professor/a, farem un catàleg
amb les característiques geomètriques de tots aquests edificis.
Instruccions:
1. Activa la capa del Google Earth "Edificis en 3D".
2. Fes clic en un dels edificis. El programa et portarà cap el lloc corresponent i te’n mostrarà
una vista propera.
3. Copia una imatge de l'edifici en qüestió i enganxa-la a la taula del full de treball.
4. Anota el nom de l'edifici i la ubicació, així com el nom del cos geomètric.
5. Desactiva la capa "Edificis en 3D" i amb l'ajuda de l'eina "regle" pren les mesures de
longitud de la base que necessitis per calcular-ne l'àrea. Ja la pots tornar a activar.
6. Veuràs que per cada edifici apareix una finestra que t'informa de l'alçada, apunta-la perquè
la necessitaràs per calcular el volum.
7. Calcula el volum.

Al clicar en l’edifici “La Torre Mapfre” a la carpeta corresponent, el programa te’n mostra una
vista propera i apareix una finestra que t’informa de l’alçada de l’edifici.
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4.5 TSUNAMI DEL 2004 A L’OCEÀ ÍNDIC
Aquesta activitat es realitza amb el Google Earth i té com a escenari el tsunami de l’any 2004 a
l’Oceà Índic. Es tracta d’estudiar les diferents velocitats a les que viatjava l’onada.
Una vegada els alumnes executen l’arxiu corresponent, el programa els porta cap a la zona de
l’Oceà Índic on es va originar el tsunami, davant de la costa nord de Sumatra. Poden observar
l’epicentre del terratrèmol, que els informa de l’hora en que va començar, i una línia vermella
que és el límit de les plaques tectòniques, i origen de l’onada. També poden veure una sèrie de
punts, concretament divuit, amb un símbol d’una onada cadascun, que representen llocs
afectats. Al fer doble clic en cadascuna d’aquestes ubicacions, el programa te’n ensenya una
vista propera, i apareix una finestra amb informació sobre el moment en que va arribar el
tsunami i alguna fotografia de la zona.
Per fer l’activitat se’ls ha de proporcionar als alumnes un full de treball que han d’anar omplint,
que pot ser en suport paper o informàtic. Per a cadascuna de les divuit ubicacions, els alumnes
han de calcular el temps que va trigar l’onada en arribar, i expressar-lo en forma decimal. Amb
l’ajuda de l’eina “regle” han de mesurar la distància recorreguda pel tsunami, des de cada lloc a
la línia vermella, i finalment calcular la velocitat a la viatjava l'onada a través de l'Oceà Índic cap
a aquests divuit llocs.
Una vegada els alumnes tenen totes les dades, sorgeixen moltes preguntes:
-

Les onades viatjaven a la mateixa velocitat cap a cada lloc? Cap on anaven les onades
més lentes? Per què?
El tsunami va trigar hores en arribar a diferents llocs de l’Oceà Índic, i va agafar a la
majoria de persones per sorpresa. Per què creus que no van ser advertits a temps?
Quines mesures podrien adoptar aquests països per reduir les conseqüències d’un
possible tsunami en el futur?

En el Google Earth, i clicant a les carpetes “webgrafia” i “enllaços d’interès”, hi ha un recull de
links on informar-se del tsunami del 2004. També hi ha una carpeta anomenada “capes
addicionals”, on hi ha l’adreça de dues webs on es poden descarregar arxius tipus kml, per
afegir capes addicionals al programa, que ofereixen més informació sobre desastres naturals.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Resoldre problemes relacionats amb la realitat.
Ser capaç d’utilitzar les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.
Resoldre operacions senzilles amb unitats de temps (sumes i restes)
Entendre el concepte de Temps Universal Coordinat (UTC)
Comprendre les expressions complexa i incomplexa d’una mesura.
Participar en el debat del tsunami.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Unitats bàsiques i derivades del Sistema Internacional d’unitats (distància, temps i velocitat),
sumes i restes amb quantitats expressades en forma complexa i incomplexa, concepte de
Temps Universal Coordinat (UTC).
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
Si s’ha realitzat prèviament la unitat “equacions lineals”, per tal de passar el temps a forma
decimal es pot plantejar com una equació d’una incògnita.
Aquesta activitat es pot coordinar amb les assignatures de Ciències de la naturalesa i Ciències
socials.
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GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Una o dues sessions.
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth) i full de treball (paper o suport informàtic).
Organització social: Activitat individual, que acaba amb un debat amb tot el grup.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent.

Tsunami del 2004 a l’Oceà Índic
El 26 de desembre de 2004, a les 00:58 UTC, es va produir un terratrèmol de magnitud 9,2
davant de la costa nord de Sumatra. Aquest sisme, el segon més gran enregistrat a la història ,
va provocar 10 minuts de tremolors al llarg de 1200 km en una zona on limiten plaques
tectòniques, a l'Oceà Índic. A conseqüència d'aquest sisme es va produir un tsunami que va
afectar a 14 països i va provocar la mort de més de 200.000 persones.
En aquesta activitat calcularem la velocitat a la que viatjava l'onada per l'Oceà Índic cap a 18
llocs diferents.
Fixa't en la zona vermella, és la regió de l'Oceà Índic on es va originar el tsunami. La línia
vermella és el límit de les plaques tectòniques.
Instruccions:
1. Clica en cadascuna de les carpetes del menú lateral, són llocs on va arribar el tsunami.
Veuràs una vista propera de la ubicació i apareixerà una finestra amb informació sobre quan
va arribar el tsunami i alguna fotografia de la zona.
2. Omple el full de treball que t'ha proporcionat el teu professor/a.
3. Sabent que el terratrèmol va començar a les 00:58 UTC, calcula el temps que va trigar en
arribar a cada lloc. Expressa el temps transcorregut en forma decimal.
4. Mesura la longitud del camí més directe des de cada ubicació a la línia vermella (zona de
generació del tsunami), amb l'ajuda de l'eina "regle". Pot ser que hagis d'apropar-te o allunyarte, o bé girar la Terra per mesurar la distància amb precisió.
5. Es tracta de calcular la velocitat a la que viatjava l'onada a través de l'Oceà Índic cap a
aquests 18 llocs.
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Al fer doble clic al lloc “2.Patong Beach, Phuket, Tailàndia” de la carpeta del Tsunami al menú
lateral, el programa et mostra una vista propera de la ubicació i apareix una finestra amb
informació sobre quan va arribar el tsunami i alguna fotografia de la zona:

A la carpeta del Tsunami del menú lateral, els estudiants tenen una sèrie de subcarpetes on
poden ampliar informació sobre aquest Tsunami i altres desastres naturals.
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4.6 ESTIMAR DISTÀNCIES FAMILIARS
Aquesta activitat es realitza amb el Google Earth i consta de dues parts. En la primera part, i
amb l’ajuda de l’eina “regle (camí)”, els estudiants han de calcular la longitud del camí que fan
cada dia per anar de casa seva a l’escola. I en la segona part han de buscar punts que els
siguin familiars, com ara casa seva, l’escola, el poble on van anar de colònies, el càmping on
estiuegen, etc...de fet, això és el primer que fan tots quan comencen a treballar amb el Google
Earth, i posar-hi etiquetes. L’activitat consisteix en trobar punts que distin entre ells les
distàncies que es demanen: 1 km, 10 km i 100 km. Una bona manera de començar l’activitat és
fer-los traçar aquestes distàncies estàndard perquè tinguin una idea del que representen, i a
continuació, amb l’ajuda de l’eina “regle (línia)”, anar prenent les mesures de longitud que els
convingui per tal de trobar les distàncies demanades entre punts de referència coneguts per
ells. Es tracta que finalitzin l’activitat amb una idea del que representen aquestes mesures.
Per tal de dur a terme l’activitat se’ls proporciona als estudiants un arxiu d’exemple, però es
tracta que cada alumne personalitzi l’activitat a la seva manera, poden canviar colors i gruixos,
afegir fotografies...i per suposat han de ser ells qui proposin els llocs de referència.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Estimar i verificar mesures de longitud entre punts de referència familiars.
Utilitzar les unitats de mesura més adequades en cada situació.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Estimacions de distàncies, mesures de longitud.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
Aquesta activitat es pot dur a terme en qualsevol moment del curs de 1er d’ESO.
Respecte a connexions transversals entre matèries, aquesta activitat està relacionada amb
ciències socials (geografia) i visual i plàstica.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Una sessió hauria de ser suficient
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth)
Organització social: Activitat individual.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB artística i cultural
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent.
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Estimar distàncies
Aquesta activitat consta de dues parts. En la primera has de calcular la longitud del camí que
fas cada dia de casa teva a l'escola. En la segona part cal que trobis llocs que et siguin
familiars i que distin entre ells distàncies d'1 km, 10 km i 100 km.
Aquest arxiu només és un exemple, pots personalitzar l'activitat com més t'agradi.
Instruccions:
1) Utilitza l'eina "regle (camí)" per dibuixar el camí que fas cada dia per anar de casa teva a
l'escola i calcula'n la distància.
2) Afegeix una etiqueta amb la distància demanada.
3) Busca llocs que et siguin familiars i marca'ls amb etiquetes en el Google Earth, com ara
casa teva, l'escola, el càmping...
4) Utilitza l'eina "regle (línia)" per trobar les distàncies que et demanen entre fites familiars.
5) Dibuixa la línia que uneix les dues fites i afegeix-hi una etiqueta amb la distància
corresponent, per exemple 1 km.
6) Ajusta els colors i gruixos a mida que vas treballant.
Nota: Per veure el nom dels carrers cal que activis la capa "Mapes de carreteres"

Visualització de la primera part de l’activitat, el camí de casa a l’escola:
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4.7 JUGUEM A FUTBOL, AMB NOMBRES I FIGURES
En aquesta activitat els alumnes han de triar tres camps de futbol, cadascun dels quals ha de
tenir unes determinades característiques. El primer ha de ser un camp on s’hi puguin jugar
partits internacionals, però no campionats mundials; el segon ha de ser un camp que tingui les
dimensions reglamentàries però no s’hi puguin jugar partits internacionals; i el tercer ha de ser
un camp que no tingui les mides reglamentàries. Un dels camps triat pot ser el de l’escola, de
manera que el poden anar a mesurar in situ, amb la cinta mètrica, els altres dos els poden
mesurar amb l’ajuda del Google Earth i els han de proposar ells.
Una vegada tenen els camps triats i mesurats, han de respondre una sèrie de preguntes. Per
exemple, han de calcular l’àrea mínima i màxima d’un camp de futbol reglamentari, i fer el
mateix amb un camp de futbol apte per a jugar-hi partits internacionals. També han de dir
quantes figures geomètriques veuen en el camp i quines són.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Utilitzar mesures directes per aprofundir en els conceptes de perímetre i àrea.
Ser capaç d’utilitzar les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.
Saber aplicar les equivalències entre diferents unitats.
Utilitzar les unitats de mesura més adequades en cada situació.
Fer un ús adequat dels instruments de mesura.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de longitud i superfície, perímetre i àrea del cercle i del rectangle, mesurar amb la
cinta mètrica.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
L’activitat es pot realitzar en qualsevol moment del curs de 1er d’ESO.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Una sessió hauria de ser suficient.
Materials i recursos: Ordinador (Google Earth), full de treball (paper o suport informàtic) i cinta
mètrica si un dels tres camps de futbol és el de l’escola.
Organització social: Activitat individual, i si cal mesurar el camp de futbol de l’escola es pot fer
en parelles.
Atenció a la diversitat: L’ús d’eines TIC facilita el tractament de la diversitat a l’aula. Serà el
professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquestes són les instruccions que l’alumnat veurà en el Google Earth una vegada hagi
executat l’arxiu corresponent.
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Juguem a futbol, amb nombres i figures.
En aquesta activitat prendràs les mides de tres camps de futbol.
Instruccions:
1. Has d'anar seguint el full de treball que t'ha proporcionat el teu professor/a.
2. Per veure el nom dels carrers cal que activis la capa "Mapes de carreteres".
3. Utilitza l'eina "regle" per prendre les mides que et facin falta.

Prenent les mides del Camp del F.C. Barcelona amb l’eina “regle”:
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4.8 INVESTIGUEM AMB EL GEOPLÀ
Aquesta activitat es realitza amb el Geogebra, i concretament es treballa amb geoplans de
malla quadrada. Es tracta de resoldre entre tots cinc tasques diferents, en aquesta activitat se’n
proposen cinc de concretes, però existeix una àmplia documentació sobre activitats de diverses
tipologies per utilitzar el recurs didàctic del geoplà a l’aula. Es poden plantejar problemes de
perímetres, àrees, angles, formes, de passar només per determinats punts, la fórmula de Pick,
etc. I en una activitat com aquesta que es basa en l’aprenentatge cooperatiu, es poden
proposar tasques multinivell i assignar-les d’acord amb el nivell de cada alumne.
De fet, l’activitat es podria dur a terme amb geoplans manuals, però treballar amb eines TIC té
les seves avantatges: cada alumne pot tenir el seu geoplà, és més ràpid i senzill redissenyar
una construcció, les gomes elàstiques (del color que vulguem) no es perden ni es trenquen
(perquè no existeixen), no té les dimensions limitades, podem realitzar càlculs directament
sobre la construcció, es poden pintar superfícies tancades, etc.....és per això que proposo
realitzar l’activitat amb Geogebra.
Suposem que a la classe hi ha trenta alumnes, es fan sis grups heterogenis de cinc alumnes.
Cadascun d’aquests cinc alumnes serà expert en una tasca diferent, de manera que cada grup
estarà format per un expert de cada tasca. En el grup classe hi haurà doncs sis experts de
cada tasca. L’activitat comença individualment, cada alumne ha d’intentar resoldre per sí
mateix la tasca que li han encarregat. Aleshores es reuneixen els sis experts de cada tasca, és
a dir, es formaran cinc grups de sis experts cadascun. Els experts han de contrastar dades amb
els seus companys i aprofitar per preguntar i resoldre dubtes entre ells. Finalment es reuneixen
els grups heterogenis de cinc alumnes, i cada expert ha d’explicar als altres quatre la feina feta,
és a dir, els resultats de la seva tasca, els companys experts en altres tasques potser troben
alguna nova solució. És molt important la responsabilitat individual de cada alumne, ja que el
resultat del grup serà la conseqüència de la interacció individual dels seus membres. Cada
grup heterogeni ha de fer un informe amb els resultats de cada tasca.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Ser capaç de mesurar àrees fent servir una unitat, sense utilitzar fórmules.
Aprofundir en el concepte de perímetre.
Utilitzar correctament el geoplà de malla quadrada.
Col·laborar amb els companys per poder resoldre les tasques entre tots.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de longitud, àrees i perímetres, utilitzant el geoplà de malla quadrada.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
L’activitat es pot realitzar en qualsevol moment del curs de 1er d’ESO.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Dues sessions. En la primera els alumnes treballen individualment durant 40
minuts aproximadament, i després es reuneixen amb el grup d’experts. En la segona sessió es
fan els grups heterogenis i redacten l’informe.
Materials i recursos: Ordinador (Geogebra) i quadern de notes.
Organització social: Cooperació i treball en grup. La base de l’aprenentatge serà la interacció
entre l’alumnat (veure descripció de l’activitat).
Atenció a la diversitat: S'adapta a les possibilitats i característiques de l’alumnat segons les
seves capacitats.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB Tractament de la informació i competència digital.
CB matemàtica.
CB social i ciutadana.
VISUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Per dur a terme l’activitat hi ha cinc arxius de Geogebra diferents, un per cada tasca, les
instruccions es veuen en el mateix programa una vegada s’ha executat l’arxiu corresponent.
Aquestes són les cinc tasques que es poden veure en cadascun dels cinc arxius:

Tasca 1:
Considerant que cada quadrat petit d’aquest geoplà de 5x5 té àrea 1, fes:
-

Un triangle d’àrea 0,5
Un triangle d’àrea 1
Un triangle d’àrea 1,5
Un triangle d’àrea 2
Un triangle d’àrea 2,5

Fins on pots continuar?

Tasca 2:
Considerant que cada quadrat petit d’aquest geoplà de 5x5 té àrea 1, construeix quadrats
d’àrea 1,2,4,5,8,9,10 i 16.
A partir dels resultats anteriors, calcula les mides dels costats de tots els quadrats.

Tasca 3:
Quants quadrats diferents es poden construir en aquest geoplà de 5x5?
Determina de quantes dimensions diferents es poden construir quadrats, i quants n’hi ha de
cada tipus.
Considera que cada quadrat petit del geoplà té àrea 1.
Pots anar omplint una taula com aquesta:
Mida del costat
1

Àrea del quadrat
1

Quantitat de quadrats
16

Tasca 4:
Considerant que cada quadrat petit d’aquest geoplà de 5x5 té àrea 1, dibuixa tots els
quadrilàters de perímetre 8.
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Tasca 5:
Quines mides de segments es poden trobar en un geoplà de 8x8?
Trobar segments no paral·lels als eixos amb mida natural.

Visualització de la tasca 3 al Geogebra, amb les instruccions en el propi programa:

Visualització de la tasca 5 al Geogebra, amb les instruccions en el propi programa:

Aprendre a mesurar a 1er ESO

32

4.9 CONSTRUIR UN DINA0
Aquesta és una activitat de tipus manual, no es fa servir l’ordinador. El professor/a lliura a cada
alumne un full DINA3, i han de trobar la relació que hi ha entre el A3 i l’A4. Seguidament
s’organitza la classe en grups de quatre alumnes. Cada grup ha de construir un full DINA0 al
terra a partir de fulls DINA4. Mentre van construint el DINA0, cal anar reconeixent
successivament els DINA3, A2 i A1. A partir d’aquí sorgeixen una sèrie de preguntes que els
alumnes han d’anar responent, com per exemple quin és el pes del DINA0 que han construït.
Cal tenir una balança a classe per comprovar les possibles errades dels alumnes, per exemple
és normal que algú digui que un full pesa 80 g, amb la balança comprovaran que s’han
equivocat i això els portarà a replantejar-se coses i fixar-se que en el paquet diu 80 g/m².
La segona part de l’activitat es pot fer de manera individual. Ara que els alumnes ja saben la
relació que hi ha entre els diferents fulls DIN, han de completar un dibuix amb les cotes que
falten. Seguidament, amb el full DINA3 que el professor/a els ha lliurat, han d’aconseguir un
DINA4, un DINA5, un DINA6, i així successivament fins el DINA12. A cadascun d’ells hi ha
d’anotar el nom del full, les mides, el perímetre i l’àrea. Amb aquests valors obtinguts cal
completar les taules que figuren en el full de treball de l’alumnat. Finalment, es plantegen una
sèrie de qüestions que ens poden ser molt útils quan anem a fer fotocòpies.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic
(normalització).
Analitzar objectes i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.
Utilitzar mesures directes per aprofundir en els conceptes de perímetre i àrea.
Ser capaç d’utilitzar les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.
Saber aplicar les equivalències entre diferents unitats.
Col·laborar amb els companys per desenvolupar el treball en equip.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de longitud, superfície i massa, conceptes de perímetre i àrea.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
L’activitat es pot realitzar en qualsevol moment del curs de 1er d’ESO. També es podria dur a
terme des de l’àrea de tecnologia, o de forma col·laboradora entre ambdues assignatures.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Dues sessions.
Materials i recursos: Full de treball i un full DINA3 per a cada alumne, tisores, estris de dibuix,
calculadora. Un paquet de fulls DINA4 i una balança que pot portar el professor.
Organització social: La primera part, construir un DINA0 i respondre les qüestions
demanades, es fa en grups de quatre. La segona part, completar el dibuix i aconseguir els fulls
DIN més petits que un DINA3, es fa de manera individual.
Atenció a la diversitat: Serà el professor/a qui decideixi la metodologia més convenient per
tractar la diversitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic.
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4.10 QUÈ NECESSITEM PER ESMORZAR?
En aquesta activitat es parla d’alimentació, un camp molt ampli i relacionat amb la vida
quotidiana de les persones. Hem de saber què ens cal tenir en compte per seguir una
alimentació equilibrada i donar elements per comprendre que una alimentació inadequada té
repercussions a llarg termini.
L’organització social de la classe es basa en l’aprenentatge cooperatiu. Es tracta d’analitzar
quin de tres esmorzars possibles és més adient. Suposem que a la classe hi ha trenta alumnes,
es fan deu grups heterogenis de tres alumnes. Cadascun d’aquests tres alumnes serà expert
en un dels esmorzars, de manera que cada grup estarà format per un expert de cada esmorzar.
En el grup classe hi haurà doncs deu experts de cada esmorzar. L’activitat comença
individualment, cada alumne ha d’omplir la fitxa del seu esmorzar. Aleshores es reuneixen els
experts de cada esmorzar, com que hi ha deu alumnes de cadascun, es poden fer grups de
cinc, és a dir, dos grups de cinc experts de l’esmorzar 1, dos grups d’experts de l’esmorzar 2 i
dos grups del 3. Els experts han de contrastar dades i assegurar-se que tenen la fitxa ben
omplerta, i aprofitar per preguntar dubtes als companys. Finalment es reuneixen els grups
heterogenis de tres alumnes, i cada expert ha d’explicar als altres dos la feina feta, és a dir,
l’anàlisi del seu esmorzar. Per això és molt important la responsabilitat individual de cada
alumne, ja que el resultat del grup serà la conseqüència de la interacció individual dels seus
membres. Els tres alumnes han de treure conclusions i debatre quin dels tres és l’esmorzar
més adient. Per acabar, cada grup ha d’explicar les seves conclusions en el grup classe.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Utilitzar les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.
Saber aplicar les equivalències entre diferents unitats.
Aplicar la proporcionalitat per resoldre qüestions quotidianes.
Contrastar els diferents punts de vista que es donen en el petit grup sobre l’àpat de l’esmorzar.
Comparar i contrastar la relació qualitat/preu del diferents aliments que es poden utilitzar en
l’esmorzar.
Confeccionar el guió i comunicar el contingut del treball a la resta de la classe
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Mesures de massa i capacitat, operacions senzilles amb unitats de massa i capacitat, canvis
d’unitats, proporcions, percentatges.
Exploració i introducció dels coneixements relacionats amb una alimentació equilibrada com a
camí per desenvolupar hàbits alimentaris saludables.
SITUACIÓ DINS EL CURRÍCULUM I RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
És aconsellable haver realitzat prèviament les unitats de “percentatges” i “equacions lineals”, de
manera que les regles de tres es poden plantejar com una equació d’una incògnita.
Respecte a connexions transversals entre matèries, aquesta activitat es pot relacionar amb
l’assignatura de Ciències de la naturalesa.
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
Temporització: Dues sessions.
Materials i recursos: Full de treball per a cada alumne, calculadora i envasos de llet, iogurt,
llauna de tonyina i donuts.
Organització social: Cooperació i treball en grup. La base de l’aprenentatge serà la interacció
entre l’alumnat (veure descripció de l’activitat).
Atenció a la diversitat: S'adapta a les possibilitats i característiques de l’alumnat segons les
seves capacitats.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB comunicativa lingüística i audiovisual.
CB matemàtica.
CB en el coneixement i la interacció amb el món físic.
CB social i ciutadana.
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5. CONCLUSIONS
Hauria estat bé poder portar a la pràctica les activitats i treure’n conclusions, segur que alguna
cosa hauria millorat. De totes maneres, jo crec que cada professor s’ha de fer seves les
activitats, adaptar-les a la seva manera de fer, i sobretot a la situació, entorn i necessitats dels
seus alumnes.
De fet, dues de les activitats proposades (activitats 6 i 9, “Estimar distàncies familiars” i
“Construir un DINA0”), s’assemblen molt a activitats que vaig portar a l’aula, i l’experiència m’ha
servit per redissenyar-les millor. En l’activitat 6 el primer que els faig fer als alumnes és buscar
llocs que els siguin familiars (casa seva, l’escola, etc), doncs és el primer que fan tots quan
executen el programa, i d’aquesta manera buscar els llocs que els interessa ja forma part de
l’activitat. I l’activitat 9 que jo vaig portar a l’aula era més senzilla, el que he fet és ampliar-la, ja
que va funcionar prou bé. És interessant la sorpresa dels alumnes en veure un metre quadrat
que no és quadrat.
Les idees per a dissenyar les activitats amb el Google Earth les he trobat bàsicament a la
pròpia web del programa, a l’apartat destinat a educadors. I per a la resta d’activitats, dels
molts recursos que presenta la xarxa educativa, recursos propis, etc.
Crec que he aconseguit el meu objectiu de fer una feina que resulti útil per a l’exercici de la
professió. Una vegada vaig tenir les activitats acabades, les vaig enviar al meu tutor, i sembla
que li van agradar i que té la intenció de portar-ne alguna a la pràctica el curs vinent.
A nivell personal, l’elaboració d’aquest Treball Final de Màster m’ha suposat l’oportunitat
d’investigar sobre les possibilitats que ofereix el bloc de Mesura. I sobretot, he après molt sobre
el funcionament del programa Google Earth, tot un món que desconeixia.
En definitiva, entenc aquestes activitats com una manera d’introduir nous recursos didàctics a
l’aula que estimulin la participació del alumnes en l’aprenentatge de les matemàtiques a través
de la interacció, i contribueixin a fomentar la seva motivació, resolent problemes relacionats
amb la vida quotidiana que els poden interessar. Considero que la proposta aporta idees útils
en la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge per al bloc de mesura de la matèria de
matemàtiques.
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