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Matèria Matemàtiques 3r ESO

Títol/Pregunta Podem mesurar el radi de la Terra amb un pal a l’escola?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 a
desenvolupar

Competència específica 5 a
desenvolupar

1. Interpretar, modelitzar i
resoldre problemes de la vida
quotidiana i propis de les
matemàtiques, aplicant diferents
estratègies i formes de
raonament, per explorar
diferents maneres de conducta i
obtenir possibles solucions.

2. Analitzar les solucions d'un
problema usant diferents
tècniques i eines, avaluant les
respostes obtingudes, per
verificar la seva validesa i
idoneïtat des d'un punt de vista
matemàtic i la seva repercussió
global.

10. Desenvolupar destreses
socials reconeixent i respectant
les emocions i experiències dels
altres, participant activament i
reflexivament en projectes en
equips heterogenis amb rols
assignats per construir una
identitat positiva com a
estudiant de matemàtiques,
fomentar el benestar personal i
grupal, i crear relacions
saludables.

5. Reconèixer i utilitzar
connexions entre els diferents
elements matemàtics
interconnectant conceptes i
procediments per desenvolupar
una visió de les matemàtiques
com un tot integrat.

4. Utilitzar els principis del
pensament computacional
organitzant dades,
descomponent en parts,
reconeixent patrons,
interpretant, modificant i creant
algorismes per modelitzar
situacions i resoldre problemes
de manera eficaç.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteris avaluació

1.1. Interpretar problemes
matemàtics organitzant les
dades, establint les relacions
entre elles i comprenent les
preguntes formulades
1.2. Aplicar eines i estratègies
apropiades que contribueixin a
la resolució de problemes.
1.3. Obtenir solucions
matemàtiques d'un problema
mobilitzant els coneixements i
utilitzant les eines tecnològiques
necessàries.

2.1. Comprovar la correcció
matemàtica de les solucions
d'un problema.

2.2. Comprovar la validesa de
les solucions d'un problema i la
seva coherència en el context
plantejat, avaluant el seu abast i
repercussió des de diferents
perspectives (de gènere, de
sostenibilitat, de consum
responsable, etc.).

10.1. Col·laborar activament i
construir relacions treballant en
les matemàtiques en equips
heterogenis, respectant
diferents opinions,
comunicant-se de manera
efectiva, pensant de manera
crítica i creativa i realitzant
judicis informats.
10.2. Participar en el
repartiment de tasques que
hagin de desenvolupar-se en
equip, aportant valor, afavorint

5.1 Reconèixer les relacions
entre els coneixements i
experiències matemàtiques,
formant un tot coherent.

5.2 Realitzar connexions entre
diferents processos matemàtics
aplicant coneixements i
experiències prèvies.

STEM1, STEM3, CD2, CD3,
CCEC1

4.2. Modelitzar situacions i
resoldre problemes de forma
eficaç interpretant i modificant
algorismes.
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STEM1,STEM2,STEM3,STEM
4 STEM1, STEM2 CD2, CPSAA4,

CC3,CE3

la inclusió, l'escolta activa,
assumint el rol assignat i
responsabilitzant-se de la pròpia
contribució a l'equip.

STEM3, CCL5, CP3, CPSAA1,
CPSAA3, CC2, CC3

Sabers bàsics:

Comptatge:
- Adaptació del comptatge a la grandària dels números per resoldre problemes de la vida quotidiana.

Quantitat:
- Números grans i petits, notació exponencial i científica, i ús de la calculadora.
- Realització d'estimacions amb la precisió requerida.
- Nombres enters, fraccionaris, decimals i arrels en l’expressió de quantitats en contextos de la vida quotidiana.

Magnitud:
- Atributs mesurables dels objectes físics i matemàtics: recerca i relació entre aquests.
- Estratègies d’elecció de les unitats i operacions adequades en problemes que impliquin mesura.

Raonament proporcional
- Raons i proporcions: comprensió i representació de relacions quantitatives.
Localització i sistemes de representació
- Relacions espacials: localització i descripció mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació.

Context/contextos: Escolar x Social x Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Es fa una anàlisi de la següent notícia publicada als diaris sobre una trobada de Terraplanistes, per tal d'introduir l'objectiu de l’experiment proposat.
A partir de la visualització del vídeo Mesura radi Terra (programa DIGITS) i es proposaCarl Sagan explains how Eratostenes knows the earth is curve
reproduir la mateixa mesura feta per Eratòstenes però ara amb la localització de l’escola. S’utilitza el vídeo introductori per tal de repassar els conceptes de

https://youtu.be/mUxmCXSmtVo
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posició, longitud i latitud geogràfica, la forma geomètrica de la Terra i el concepte de equinocci . Es fa recerca de la posició geogràfica de l’escola i es
contesta el qüestionari  inicial . Una vegada contestat i comentat es prepara el dia de les mesures i el disseny proposat.
Es tracta d’una activitat en col·laboració d’escoles d’altres països: http://eratosthenes.ea.gr/

Instruccions i materials:

Qüestionari inicial.
Material mesura ombres.
Dades mesures altres escoles.
Fitxes d’exercicis per anar guiant l’alumnat en l’adquisició dels nous conceptes.
Dispositius digitals per a la recerca d’informació.
Calculadora científica.
Llocs web: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/

google maps

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasca 0: lectura de la notícia publicada al diari ARA amb l’objectiu d'introduir la proposta de mesura del radi de la Terra. A continuació es
visualitza el vídeo de Carl sagan parlant d’Eratòstenes i el vídeo del programa de Digits.cat.
Tasca 1: preparació material i dades necessàries per a les mesures que permetran calcular el radi de la Terra. (tasca individual)
Tasca 2: explicam les propietats d’angles iguals que necessiten conèixer per fer la tasca. Tasca individual. Ús de geogebra:
https://www.geogebra.org/calculator/nsdx7prq Aplicació de la teoria a la Terra: https://www.geogebra.org/m/qUzNAdEY
Tasca 3: repàs de proporcionalitat i nombres. Exercicis a classe (dues sessions). Fitxa activitats notació científica
Tasca 4: construcció plataforma per mesurar ombres (grup cooperatiu)
Tasca 5: anar a mesurar al pati (grup cooperatiu)
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Tasca 6: càlcul angle (geogebra) (tasca individual)
Tasca 7: càlcul del radi de la Terra emprant les dades de la classe (grup cooperatiu)
Tasca 8: Explicació teòrica. Càlcul d’errors. Activitats (tasca individual). Fitxa activitats errors
Tasca 9: Prova avaluable i correcció (dues sessions, tasca individual). Grau d’assoliment dels coneixements adquirits.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Observació diària dins l’aula per garantir la implicació de tots els membres de cada equip.

Foment de la participació de tot l’alumnat en les intervencions que es facin en grup gran per tal de detectar possibles idees prèvies o
conceptes adquirits erròniament.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Realització d’un informe escrit (elaborat per cada grup de treball) amb explicació de l'objectiu a aconseguir, el procediment seguit, el càlcul de
resultats i anàlisi dels resultats finals. Es poden planificar diferent dates d’entrega de les parts a realitzar per tal de que el propi grup pugui
corregir els errors detectats.
Ús d’una rúbrica per a la coavaluació entre iguals, així com també l’autoavaluació.

Realització de les tasques (individuals i en equip) a partir de l’observació diària del treball dins l’aula i el registre de la tasca realitzada a casa.
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